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АНОТАЦІЯ 

 

Головацька А.К Правове регулювання єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право». Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2020.  

У дисертації автором дослідженні основні проблеми правового 

регулювання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в Україні та в інших країнах світу.  

У першому розділі дисертації «Місце єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в системі фінансового 

права України» Головацькою А.К. детально досліджене питання 

приналежності єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування до системи публічних доходів України. Аналізуючи 

фундаментальні праці у частині публічних доходів та видатків, автор 

погоджується, що категорії публічних доходів та видатків пов’язуються з 

наявністю у держави обов’язків та завдань, виконання яких фінансується саме 

за рахунок публічних доходів. Головацька А.К. вважає, що основною 

функцією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування є забезпечення правового інтересу суспільства, що полягає у 

отриманні соціального захисту та забезпечення з боку держави. Таким чином, 

автор приходить до висновку, що кошти, акумульовані від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування спрямовують 

на забезпечення та реалізацію публічного інтересу у вигляді соціального 

забезпечення. Саме тому автор стверджує на прямій належності єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до системи 

публічних доходів України. На думку Головацької А.К, кошти у вигляді 

сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
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страхування надходять до цільових позабюджетних фондів коштів і 

спрямовуються на виконання державною своєї функції як держави соціально 

спрямованої. Також Автор вказує, що  правовідносинам щодо нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування характерним є державно-владний, адже сплата єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування забезпечена 

можливістю застосування заходів державного примусу.  

У підрозділі 1.2 Розділу І А.К. Головацька досліджує питання правової 

природи єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Особливу увагу приділено ознакам єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Так, аналізуючи 

визначення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, закріплене у нормативно-правових актах України, Автор виділяє 

наступні ознаки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування: консолідованість, належність до системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, обов’язковість платежу, регулярність 

платежу, неналежність до податкової системи України, неможливість 

включення доходів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування до Державного бюджету України та/або 

бюджетів інших рівнів. На думку автора, єдиному внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування притаманна значно 

більша кількість ознак. На думку автора, найбільш повною мірою єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

характеризують наступні ознаки: консолідованість; надходження коштів від 

сплати до системи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; обов’язковість; грошовий характер; регулярність; неналежність 

до податкової системи України; неможливість акумулювання в Державному 

бюджеті України чи бюджетах інших рівнів; публічність; законність. На думку 

Автора єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування притаманна достатня кількість ознак, що дають змогу чітко 
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відмежувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від податкових платежів. 

У підрозділі 1.3. до Розділу І Автор досліджує ґенезу розвитку 

законодавства, що врегульовувало правовідносини у частині нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. Зокрема, А.К. Головацька критикує нині закріплену у 

законодавстві позицію відповідно до якої з переліку платників єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування було виключено 

найманих працівників. 

Розділ 2 дисертації «Елементи єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування». У підрозділі 2.1 до Розділу 2 дисертації 

Автор звертає увагу на проблему відсутності дефініції поняття «елемент 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Автор приходить до висновку, що елементами єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування є його складові частини, 

визначені та закріплені законом, що врегульовує правовідносини у частині 

нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. Елементи єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування  дають змогу 

охарактеризувати його як консолідований платіж до системи 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Таким чином, до елементів єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, належать: платники єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; об’єкт нарахування ; 

база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування; порядок та строки обчислення і сплати ЄСВ; звітний 

період; строк та порядок подання звітності з ЄСВ; пільги та порядок їх 

застосування.  
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А.К. Головацька також звертає увагу на фізичних осіб-підприємців як на 

платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Окрему проблему, на думку Автора, становить відсутність 

визначення поняття фізичної особи-підприємця як платника єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що, на думку Автора, 

збільшує кількість практичних спорів навколо обов’язку зі сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування саме 

фізичними особами-підприємцями. Автором запропоновано доповнити Закон 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» нормою відповідного змісту «фізична особа-

підприємець – платник єдиного соціального внеску є фізична особа, яка у 

встановленому законодавством порядку здійснює самостійну, ініціативну, 

систематичну, на власний ризик господарську діяльність, з метою досягнення 

соціальних та економічних результатів. Порядок нарахування, обчислення та 

сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування фізичними особами-підприємцями визначається цим 

Законом з урахуванням системи оподаткування, на якій перебуває така особа». 

А.К. Головацька також звертає увагу на факт подвійної сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами-

підприємцями. Така подвійна сплата відбувається у разі наявності у фізичних 

осіб-підприємців найманих працівників. Тобто, фізична особа-підприємець, у 

такому випадку зобов’язана нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу, 

отриманого від провадженої підприємницької діяльності та сплачувати 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 

своїх найманих працівників.  

Об’єкт, база та порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування досліджені у 

підрозділі 2.2. Розділу 2 дисертації. Автор вказуючи на відсутність 

сформованих понять «об’єкт нарахування єдиного внеску на 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «база нарахування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

пропонує власні їх дефініції.  

На думку А.К. Головацької, об’єктом нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування є заробітна плата,, 

заохочувальні та компенсаційні виплати, винагорода за цивільно-правовими 

договорами, доходи від здійснення підприємницької діяльності, грошове 

забезпечення застрахованих осіб, допомога по тимчасовій непрацездатності, 

та інші об’єкти визначені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, в свою чергу, є вартісні характеристики об’єкта 

нарахування єдиного соціального внеску. Саме шляхом застосування ставки 

єдиного внеску до бази його нарахування і визначається сума належного до 

сплати ЄСВ.   

Фактично, основною відмінністю між об’єктом нарахування єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та базою його 

нарахування на думку А.К. Головацької є те, що обов’язок зі сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування пов’язується 

не з розміром бази його нарахування, а з наявністю доходу(прибутку), інших 

виплат, що є об’єктом його нарахування та з належністю особи до переліку 

платників єдиного соціального внеску. Автор підсумовує, що базою 

нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування є вартісне вираження (характеристика) об’єкта нарахування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Автором сформовано поняття мінімальної бази нарахування єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке 

визначається у розмірі мінімальної заробітної плати встановленої законом на 

місяць за який нараховується заробітна плата (дохід). 
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Особливу увагу у Розділі 2 дисертації приділено сплаті єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами-

підприємцями, які тимчасово не провадять підприємницьку діяльність та не 

отримують дохід від підприємницької діяльності. Автор пропонує 

формування нового інституту «відпустка від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» протягом якого фізичні 

особи-підприємці за наявності встановлених законодавством умов матимуть 

право звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування протягом двох календарних місяців. 

Автором сформовано поняття  звітного періоду для цілей єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це проміжок часу 

(місяць або рік) протягом якого у платника виникають об’єкти нарахування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (або 

проміжок часу в якому платник єдиного соціального внеску зобов’язаний 

нарахувати ЄСВ у відповідності до норм Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування») і за 

який платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування зобов’язаний подати звіт до контролюючих органів.  

Розділ 3 дисертації присвячений аналізу міжнародного досвіду щодо 

нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. За основу Автором було взято країни-

представниці системи соціального страхування Отто фон Бісмарка та 

Беверіджа.   

А.К. Головацька наголошує, що аналіз світового законодавства, що 

регулює правовідносини у частині нарахування, обчислення та сплати 

страхових внесків надав нам змогу визначити шляхи вдосконалення 

аналогічного національного законодавства України шляхом запровадження 

найвдаліших норм іноземних нормативно-правових актів. На думку Автора, 

світовий успіх системи сплати страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, в тому числі, найманими працівниками, ще 
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раз свідчить про необхідність встановлення аналогічного обов’язку для 

найманих працівників на території України.  

Національне законодавство України також потребує модернізації у 

частині платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування – фізичних осіб з точки зору визнання факту належності фізичних 

осіб до переліку роботодавців. Тобто, у разі укладання трудових договорів між 

фізичною особою та іншою фізичною особою, які при цьому не являються 

зареєстрованими фізичними особами-підприємцями чи особами, які провадять 

незалежну професійну діяльність 

 

Ключові слова: публічні доходи України, публічний інтерес, єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, елементи 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, фізична особа-підприємець – платник єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, об’єкт нарахування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, база 

нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, відпустка від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, платник єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, центральний орган 

влади, оподаткування.  
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ABSTRACT 

 

Golovatska A. K. Legal regulation of the Unified Contribution for Compulsory 

State Social Insurance in Ukraine. – Qualifying scientific work presented as a 

manuscript. 

Ph.D. thesis undertaken in research specialization 081 «Law» (08 – Law). – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The core essence of the presented PhD thesis is in the investigation of the 

main challenges of legal regulation of the unified contribution for compulsory state 

social insurance (hereinafter referred to as «the unified contribution») in Ukraine, as 

well as in other countries of the world. 

In first chapter «The place of the unified contribution for compulsory state 

social insurance in the system of Ukrainian financial law» A. K. Golovatska 

carefully addresses the role of the unified contribution in domestic public revenue 

system. In order to effectively manage aforesaid challenges, the author calls on 

integrated and complex approach based on the fundamental works on the public 

revenues and expenses. Thus, the author agrees that the categories of public revenues 

and expenses are associated primarily with the state’s duties and tasks, the 

implementation of which is financed by public revenues. Through the pragmatic 

synthesis of various legal approaches, it is argued that the central function of the 

unified contribution is to ensure the society’s legal interest, which consists in 

obtaining a social protection and security from the state. Accordingly, the author 

reaches a conclusion that the funds accumulated from the payment of the unified 

contribution are used to ensure the public interest in the form of social security. That 

is why it is emphasized on the direct correlation between the unified contribution 

and the public revenue system of Ukraine. According to the A. K. Golovatska, the 

funds in the form of a paid unified contribution come to the target extra-budgetary 

funds and are allocated for the state to fulfill its function as a socially oriented state. 

The author also points out that the legal relations on the calculation, valuation and 
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payment of the unified contribution are characterized by the authoritative nature, as 

the payment of the unified contribution is provided with the possibility of applying 

the coercion measures by the state. 

In sub-chapter 1.2 of the Chapter I A. K. Golovatska explores the legal nature 

of the unified contribution. Particular attention is drawn to the distinctive features of 

this category. More specifically, having analyzed the definition of the unified 

contribution, which us stipulated in the regulatory legal acts of Ukraine, the author 

distinguishes the following idiosyncratic features peculiar to the unified 

contribution: consolidation, association with the system of compulsory state social 

insurance, mandatory nature of the payment, regularity of payment, payment that 

does not belong to the tax system of Ukraine, the inability to include income from 

paying the unified contribution in the State budget of Ukraine and/or budgets of 

other levels. According to the author, a significantly larger number of features are 

inherent in the normative construction of the unified contribution. Indeed, according 

to the author, there are additional identifying parameters of the investigated 

contribution. Specifically, among them are the following: consolidation; income 

from payment to the system of compulsory state social insurance; obligatory and 

monetary nature; regularity; non-belonging to the tax system of Ukraine; the 

impossibility of accumulation in the State budget of Ukraine or in the budgets of 

other levels; publicity; legality. As the results indicate, the unified contribution has 

a sufficient number of features inherent to its legal construction, which in its turn 

allowed the author to clearly distinguish the unified contribution from tax payments. 

In sub-chapter 1.3. to the Chapter I the author examines the genesis of the 

development of legislation that regulates legal relations in terms of calculation, 

valuation and payment of the unified contribution. In this respect, current thesis is a 

critique of existing modern approaches and provides the outline for an alternative 

interpretation. In particular, A. K. Golovatska criticizes the position enshrined in the 

law, according to which employees were excluded from the list of single-payer for 

the unified contribution. 
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Chapter II of the current dissertation «Elements of the unified contribution for 

compulsory state social insurance» along with the sub-chapter 2.1 are devoted to the 

problem of a lack of a definition «element of the unified contribution for compulsory 

state social insurance». Comparative research has shown that the elements of the 

unified contribution are comprised of its components. Consequently, they are 

defined and stipulated by the law governing legal relations on calculation, valuation 

and payment of the unified contribution. Identification of the elements of the unified 

contribution allowed the author to characterize it as a consolidated payment to the 

system of compulsory state social insurance. 

The findings confirm that among the elements of the unified contribution are 

the following components: payers of the unified contribution; calculation object; 

base for calculating the unified contribution; unified contribution rate for 

compulsory state social insurance; the procedure and terms for calculating and 

paying the unified contribution; reporting period; deadline and procedure for 

reporting on unified contribution; fiscal incentives and the procedure for their 

application. 

Specific attention is focused on the issue related with the positioning of the 

individual entrepreneurs as the payers of the unified contribution. By engaging with 

these questions, the thesis contributes to the problem of the lack of a definition of 

the concept of an individual entrepreneur as the payer of the unified contribution. 

This, in author’s personal opinion, increases the number of practical disputes around 

the obligation to pay the unified contribution by individual entrepreneurs. From a 

conceptual perspective, it is suggested to amend the Law of Ukraine «On the 

collection and accounting of the unified contribution for compulsory state social 

insurance» with the following legal norm: «individual entrepreneur – payer of the 

unified social contribution is an individual, who, in the manner prescribed by the 

law, carries out independent, proactive, systematic, economic risk activities aimed 

at achieving social and economic results. The procedure for calculating, valuating 

and paying the unified contribution by individual entrepreneurs is prescribed by this 

Law with the special reference to the taxation system on which such an individual 
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is operating with». A. K. Golovatska also draws attention to the double payment of 

the unified contribution which is done by individual entrepreneurs. Such a double 

payment occurs when the individual entrepreneurs hire some personnel. That is, an 

individual entrepreneur, in this case, is obliged to calculate, valuate and pay the 

unified contribution from income received from entrepreneurial activities, 

simultaneously making a payment of the unified contribution of the employees. 

The object, taxable base and the procedure for calculating, valuating and 

paying the unified contribution are examined profoundly in sub-chapter 2.2. of the 

dissertation. Examining through the lens of the absence of the full-fledged concepts 

«object of accrual of the unified contribution» and «base of accrual of the unified 

contribution», the author suggests her own definitions of the aforesaid concepts. 

The originality of the author’s solution lies in the fact that the calculating 

objects of the unified contribution are comprised of wages, rewording incentives and 

compensation payments, civil contract remuneration, income from entrepreneurial 

activities, cash insurance for insured persons, temporary disability benefits and other 

object prescribed by the Law of Ukraine «On the collection and accounting of the 

unified contribution for compulsory state social insurance». 

In order to formulate an important caveat, the author emphasizes on the 

following. Within the author’s position, the main difference between the object of 

accruing the unified contribution and the base of its accrual de facto is in that the 

obligation to pay the unified contribution is associated not with the size of the base 

of its accrual, but with the existence of income (profit), other payments, which is the 

object of its accrual. The other equally important element is the criteria according to 

which the individual belongs to the list of payers of the unified contribution. It is 

concluded that the calculating base for the unified contribution is the cost expression 

(characteristic) of the object of accruing. 

The sub-chapter provides an important argument regarding the issue of a 

minimum calculating base for the unified contribution. Subsequent to the results of 

the conducted investigation, the author has formed the concept of a minimum 

calculating base for the unified contribution. Particularly, the latter is predetermined 
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in the amount of the minimum wage laid down by the law for the month for which 

wages (income) are accrued. 

Special focus in Chapter II of the dissertation is placed on the payment of the 

unified contribution by the individual entrepreneurs who temporarily do not carry 

out an entrepreneurial activity and do not receive income from it. For this purpose, 

the author provides an original contribution to the existing knowledge and offers a 

new institution entitled «a vacation from the payment of the unified contribution», 

during which individual entrepreneurs, subject to the conditions established by law, 

will be entitled to exemption from the payment of the unified contribution within 

two calendar months. 

The reconstruction of the existing scientific and practical approaches allowed 

the author to design the concept of the reporting period for the purpose of the unified 

contribution. The latter, notably, is defined as the period of time (a month or a year) 

during which the payer has acquired the objects of accrual of the unified contribution 

(or the period of time within which the payer of the unified contribution is obliged 

to accrue it in accordance with the provisions of the Law of Ukraine «On the 

collection and accounting of the unified contribution for compulsory state social 

insurance»), and for which the payer of the unified contribution is obliged to submit 

a report to the certain regulatory agencies. 

Chapter III of the PhD thesis is devoted to the analysis of international 

experience in calculating, valuating and paying the unified contribution. 

Specifically, the author analyzes the countries where the social insurance systems 

are represented by the approaches previously established by Otto von Bismarck and 

Beveridge. 

A. K. Golovatska points out that the analysis of the world legislation 

pertaining to the legal relations on the calculation, valuation and payment of 

insurance contributions has provided the legal thinkers and practitioners with the 

opportunity to determine ways to improve the national legislation of Ukraine, 

particularly by introducing the most successful legal norms stipulated in foreign 

regulatory legal acts. According to the author, the global success of the insurance 
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contribution system for compulsory state social insurance (including payroll 

employees) further evidences of the need to establish a similar duty for payroll 

employees in Ukraine. 

The national legislation of Ukraine also needs to be modernized in regard to 

the legal status of payers of the unified contribution – natural persons in terms of 

recognizing the fact that individuals are included in the list of employers. In other 

words, in the event of the conclusion of employment contracts between an individual 

and another individual, they are not registered as the individual entrepreneurs or 

persons performing the independent professional activities. 

 

Keywords: public income of Ukraine, public interest, the unified contribution 

for compulsory state social insurance, the elements of the unified contribution for 

compulsory state social insurance, a payer of the unified contribution for compulsory 

state social insurance, individual entrepreneur – payer of the unified contribution for 

compulsory state social insurance, the object of accrual of the unified contribution 

for compulsory state social insurance, a base of accrual of the unified contribution 

for compulsory state social insurance, a vacation from the payment of the unified 

contribution for compulsory state social insurance, a payer of the unified 

contribution for compulsory state social insurance, taxation. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Щодня на кожну світову 

державу покладається перелік завдань і функцій.  

Надзвичайної важливості, особливо для України як країни, що взяла 

курс на приєднання до країн Європейського Союзу, набуває обов’язок 

забезпечувати своїм громадянам належний рівень соціального забезпечення 

та, відповідно, державного соціального страхування, адже у статті 3 

Конституції України чітко визначено: «Людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю». Згідно зі статтею 46 Конституції України: «Громадяни 

мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі 

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом. Це право гарантується 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок 

страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також 

бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі 

державних, комунальних, приватних закладів для догляду за 

непрацездатними. Пенсії та інші види соціальних виплат та допомоги, що є 

основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий 

від прожиткового мінімуму, встановленого законом» [23]. 

Надаючи належний рівень соціального забезпечення населенню України 

через інститут загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

держава реалізує себе як державу соціальну, для якої людина, її життя, честь і 

гідність є найвищою соціальною цінністю, а також виконує покладене на неї 

завдання у вигляді забезпечення соціального захисту. 

Попри надзвичайно важливу роль загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, на нашу думку, досить незначної уваги було 

приділено основному джерелу наповнення фондів загальнообов’язкового 
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державного соціального страхування – єдиному внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Більшість дослідників у галузі права приділяли увагу єдиному 

соціальному внеску лише як категорії права соціального забезпечення і 

оминали дослідження правовідносин щодо нарахування, обчислення та сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування як 

таких, що можуть бути віднесені до переліку правовідносин, які належать до 

предмета правового регулювання фінансового права як галузі права.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до: Пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 

2020 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 07.09.2011 р. № 942; Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2016–2020 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 03.03.2016 р.; тем науково-дослідної 

роботи юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка: «Механізм адаптації законодавства у сфері прав громадян 

України до законодавства Європейського Союзу» (№ 06БФ042-01, номер 

державної реєстрації 0101U003579); «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01, номер 

державної реєстрації 0111U008337);  теми дисертації, затвердженої Вченою 

радою юридичного факультету (протокол № 3 від 21 листопада 2016 року), та 

уточненої теми, затвердженої Вченою радою юридичного факультету 

(протокол № 1 від 15 вересня 2017 року). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в 

комплексному дослідженні правового регулювання єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування як правової категорії, а 

також формуванні пропозицій щодо вдосконалення законодавства, що 

регулює правовідносини у частині нарахування, обчислення та сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  
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Досягнення зазначеної вище мети зумовлює постановку таких 

завдань: 

- з’ясувати належність єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування до системи публічних доходів України та 

належність правовідносин щодо нарахування, обчислення і сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до кола 

фінансових правовідносин; 

- дослідити правову природу єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

- праналізувати генезу правового регулювання внесків на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

- визначити поняття «елементи єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та дослідити платників 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування як 

складовий елемент єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування »;  

- з’ясувати об’єкт, базу та порядок нарахування, обчислення та 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, охарактеризувати поняття «звітний період для цілей єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;  

- окреслити проблеми та особливості правового регулювання інших 

елементів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; 

- дослідити страхові внески як основне джерело наповнення фондів 

соціального загальнообов’язкового державного страхування у Федеративній 

Республіці Німеччині та український досвід; 

- проаналізувати діючу модель соціального страхування 

Сполученого королівства Великої Британії, а саме спільні та відмінні риси 

порядку наповнення фондів соціального страхування з Україною; 
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- окреслити перспективи використання Україною світового досвіду 

у частині правового регулювання страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі 

нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

Предметом дослідження є правове регулювання єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні.   

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження становить сукупність загальних і спеціальних методів наукового 

пізнання та прийомів наукових досліджень. Дослідження, викладені у цій 

дисертації, проведено з використанням таких загальнонаукових методів 

пізнання, як: діалектичний, логічний, системний аналіз, історичний метод, а 

також спеціальних методів наукового пізнання, як-от: порівняльно-правовий 

метод, метод документального аналізу, статистичний метод. За допомогою 

застосування діалектичного методу можливим стало дослідити сутність і 

зміст єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

сутність єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування як складового елементу публічних доходів України. Формально-

логічний метод став основним засобом аргументування власних позицій і 

висновків (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2). За допомогою історико-

порівняльного методу було проведено дослідження розвитку нормативно-

правового регулювання страхових внесків на території України та в іноземних 

юрисдикціях, визначено основні відмінності нормативно-правового 

регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування у 

історичному аспекті. Порівняльно-правовий метод – метод, що 

використовувався для порівняння національного нормативно-правового 

регулювання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та порядку нормативно-правового регулювання страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в іноземних 



 24 

державах. Формально-юридичний аналіз дав змогу провести аналіз чинних 

норм національного законодавства України у частині правового регулювання 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

виявити основні недоліки і прогалини законодавства, а також сформувати 

пропозиції для вдосконалення нормативно-правового регулювання єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Статистичний метод було застосовано під час проведення досліджень та 

узагальнень офіційної статистичної інформації щодо рівня середньої 

заробітної плати в Україні, кількості осіб, які мають офіційне 

працевлаштування, та іншої інформації, що становить предмет дисертаційного 

дослідження. Під час формування висновків збережено методи формальної 

логіки задля послідовності, несуперечності й обґрунтованості сформованих 

висновків і пропозицій відповідно до мети дисертаційного дослідження.  

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці таких 

провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі фінансового, 

адміністративного права, історії та теорії права, як Воронова Л.К. [4], 

Гетманцев Д.О. [104], Карасьова М.В.  [20], Касьяненко Л.М.  [21; 125; 128], 

Ковалко Н.М.  [22; 23; 31], Колесніков Ю.В.  [24], Комягін Д.В.  [25], 

Копейчиков В.В.  [27], Мамутов В.К. [30],  Орлюк О.П.  [50], Пацурківський 

П.С.  [53], Пришва Н.Ю. [66], Савченко Л.А. [99; 126; 127; 130], Тищенко О.В. 

[132; 133; 134], Харитонова О.І. [108], Хохуляк В.В.  [109], Ципкін С.Д.  [110], 

Якимчук Н.Я. [112; 113; 128] та інших авторів.  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, закони 

України, акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правові акти центральних органів виконавчої 

влади, міжнародні нормативно-правові акти тощо.  

Емпіричною базою дослідження є рішення Верховного Суду України, 

матеріали судової практики,  рішення, звіти й інші інформаційні матеріали 

органів державної влади та місцевого самоврядування, законодавчі акти 

зарубіжних держав і міжнародних міжурядових організацій. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних правових досліджень, присвячених 

правовому регулюванню єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування в Україні. За результатами дослідження обґрунтовано 

нові концептуальні теоретичні та прикладні положення й висновки, з яких 

найбільш значущі такі: 

уперше:  

- сформульовано поняття «елементи єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;  

- визначено поняття «база нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «об’єкт нарахування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;  

- сформульовано дефініцію поняття «звітний період для цілей 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;  

- сформульовано поняття та обґрунтовано необхідність 

запровадження інституту «відпустки від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;  

- проведено порівняльний аналіз систем загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України й інших зарубіжних держав і 

сформовано пропозиції щодо вдосконалення системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на основі такого аналізу;  

удосконалено:  

- позиції щодо обґрунтування необхідності встановлення обов’язку 

зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування фізичними особами в Україні  

- позиції щодо розширення переліку ознак єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

дістали подальшого розвитку:  
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- положення про належність правовідносин щодо нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування до предмета фінансового права України; 

- пропозиції стосовно належності доходів від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до публічних доходів 

України. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому,  що висновки і пропозиції, обґрунтовані у дисертаційному дослідженні, 

становлять як науковий, так і практичний інтерес та можуть бути використані у: 

- науково-дослідній роботі – як основа для подальших наукових 

досліджень практичних і теоретичних правових аспектів  фінансово-правового 

регулювання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; 

- правотворчій діяльності – для удосконалення законодавства 

України з метою вдосконалення системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

- навчальному процесі – у юридичних та інших закладах вищої 

освіти під час викладання навчальних дисциплін «Фінансове право», 

«Податкове право», «Бюджетне право» та спеціальних навчальних курсів, а 

також написання підручників, навчальних посібників і розробляння 

методичних рекомендацій.  

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою, підготовленою шляхом особистого дослідження положень 

чинного законодавства, наукової та навчальної літератури, міжнародного 

досвіду, а також аналізу судової практики. Для аргументації окремих 

положень та як підґрунтя наукової дискусії використано положення праць 

інших науковців, на які зроблено відповідні покликання.  

Апробація результатів дослідження. Висновки, положення та 

рекомендації, обґрунтовані у процесі підготовки дисертаційного дослідження, 
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обговорено на п’яти наукових заходах: IV Всеукраїнському науково-

практичному круглому столі «Проблеми теорії фінансового права в сучасний 

період, пам’яті Л. К. Воронової» (м. Київ, 28 листопада 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні питання державотворення в 

Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 16–

17 лютого, 2018 р.); Науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» 

(м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритетні 

напрями розвитку сучасної юридичної науки» (м. Харків, 20–21 вересня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 11 публікаціях, 

серед яких: 5 наукових статей (одну з яких опубліковано у зарубіжному 

фаховому виданні держави, що входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку); 6 тез доповідей на науково-практичних заходах.  

Структура дисертації визначена предметом, метою і завданнями 

наукового дослідження та складається із вступу, трьох розділів, які 

охоплюють дев’ять підрозділів, висновків і переліку використаних джерел.  

Загальний обсяг дисертації становить 213 сторінок, із них 173 – 

основний текст, 16 сторінок – список використаних джерел, що складається із 

136 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ 

ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ 

ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

1.1  Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування як складовий елемент публічних доходів України 

 

Відповідно до усталеного підходу фінансове право України 

розглядається як: галузь права, науки та навчальної дисципліни. Як галузь 

права фінансове право України становить собою сукупність норм права, що 

об’єднані у нормативно-правові акти (закони, підзаконні нормативно-правові 

акти), які врегульовують суспільні відносини, що є предметом фінансового 

права.  

Еталонним визначенням предмета фінансового права вважаємо 

дефініцію, яку сформувала Л. К. Воронова, – предметом фінансового права є 

суспільні відносини щодо формування, розподілу й використання 

централізованих і децентралізованих грошових фондів держави і 

територіальних громад [4, c. 67]. 

При цьому фінансові правовідносини є специфічною категорією 

фінансового права, яка має низку ознак.  

Фінансові правовідносини – суспільні відносини, які виникають у 

процесі здійснення державою фінансової діяльності для досягнення 

поставлених перед нею завдань і виконання функцій, що врегульовані 

нормами фінансового права [2, с. 71]. 

Фінансові правовідносини наділені такими загальними ознаками: 

виникнення на основі норм фінансового права України; учасники 

правовідносин наділені сукупністю суб’єктивних прав та обов’язків. До 

спеціальних ознак фінансових правовідносин відносять такі: виникають на 

основі фінансової діяльності держави; є правовідносинами грошового чи 

майнового характеру; одним із суб’єктів правовідносин завжди є держава чи 
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уповноважений державний орган (орган місцевого самоврядування), такі 

правовідносини виникають, змінюються і припиняються завжди на підставі 

закону.  

Л. К. Воронова, аналізуючи та надаючи характеристику фінансовим 

правовідносинам, дійшла висновку, що фінансово-правові відносини можна 

визначити як «урегульовані нормами фінансового права економічні відносини, 

що виникають, змінюються і припиняються в процесі мобілізації, розподілу 

та використання централізованих та децентралізованих фондів фінансових 

ресурсів і мають державно-владний і майновий характер» [4, с. 81].  

 «Держава є формою організації суспільства, суверенною політико-

територіальною організацією влади певної частини населення в соціально 

неоднорідному суспільстві, що має свій спеціальний апарат управління та 

державного примусу. Держава має здатність за допомогою права робити свої 

веління загальнообов’язковими для населення всієї країни, а також 

здійснювати керівництво та управління загальносуспільними справами» [4]. 

Щодня на державу покладається обов’язок стосовно виконання покладених на 

неї обов’язків і функцій, виконання яких є неможливим без належного 

фінансування і формування відповідних фондів коштів. Ще наприкінці 

XIX століття відомий класик фінансового права Ф. Нітті визначив, що цілі, які 

держава переслідує своєю власною діяльністю, є причиною здійснення нею 

видатків (державних видатків) [34], а отже, фінансування видатків передбачає 

наявність дохідної частини та формування відповідних фондів коштів. Саме 

така діяльність і є частиною фінансової діяльності держави.  

За часів існування Радянського Союзу такі кошти відносили  до 

загальної категорії «державні доходи». Однак із його розпадом та початком 

існування України як незалежної держави серед представників науки 

фінансового права досить гостро постало питання про застосування терміна 

«державні доходи» та його співвідношення з поняттям «публічні доходи».  
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Дослідженню проблематики правового регулювання державних і 

публічних доходів присвячені роботи таких вчених, як Н. Ю. Пришва [66], 

Л. К. Воронова [4] й інші. 

Як справедливо вказує Н. Ю. Пришва, за часів існування Радянського 

Союзу йшлося лише про існування такої фінансово-правової категорії, як 

«державні доходи», а про «публічні доходи» не могло йтися і причиною цього 

було передусім існування монополії державної власності. Таким чином, будь-

який створений централізований фонд був державним, адже перебував у 

державній власності, а відповідні кошти фонду вважалися державними 

доходами.  

Така позиція підпримувалась в Україні і на початку 90-х років 

XX століття, а отже, створені у той час Пенсійний фонд України, Державний 

фонд охорони праці й інші фонди також вважалися державними [66, с. 13].  

Л. К. Воронова у своїх дослідженнях також не оминула увагою питання 

державних доходів.  За визначенням вченої, до державних доходів належить 

частина внутрішнього валового продукту, що надходить у вигляді різних 

грошових платежів і перебуває у власності держави, саме такі кошти 

компетентні державні органи направляють на забезпечення цілей і завдань, що 

стоять перед державою [4, c. 123].  

О. П. Орлюк, формуючи поняття державних доходів, вказує, що під цим 

поняттям варто розуміти сукупність надходжень до державних фондів коштів 

у грошовій формі для подальшого здійснення фінансування завдань і функцій 

держави [50].  

Н. Ю. Пришва, Л. К. Воронова, О. П. Орлюк у сформованих ними 

визначеннях державних доходів, безумовно, єдині в позиції, що кошти, які є 

частиною державних доходів, спрямовуються на фінансування державою 

покладених на неї завдань і функцій. Отже, проаналізувавши доктринальні 

підходи до визначення поняття «державні доходи», можна дійти висновку, що 

вони являють собою сукупність грошових коштів, які надходять до 

відповідних державних фондів коштів, перебувають у державній власності та 
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спрямовуються на фінансування виконання державою її завдань і функцій. 

Насамперед до категорії державних доходів належать доходи Державного 

бюджету України (податкові та неподаткові надходження, інші доходи, 

визначені Бюджетним кодексом України). 

Спрямування коштів державного бюджету на забезпечення виконання 

державних завдань і функцій, безумовно, є частиною фінансової діяльності 

держави. Такі правовідносини виникають щодо акумулювання, розподілу та 

перерозподілу фондів коштів, мають державно-владний і майновий характер. 

Таким чином, можемо підсумувати, що вказані правовідносини за своєю 

сутністю є фінансово-правовими.  

Однак розвиток суспільних відносин – процес безперервний, поява 

нових форм власності з набуттям Україною незалежності, бюджетних і 

податкових нормативно-правових актів, необхідність соціального 

забезпечення населення України стали поштовхом до формування нових 

категорій суспільних відносин та виникнення нових потреб суспільства, а 

отже, – поштовхом для формування фондів коштів на покриття таких потреб. 

Як справедливо зазначає Н. Ю. Пришва, формування відносин власності, 

бюджетної та податкової систем України спричинили формування інших видів 

централізованих фондів, заснованих на різних формах власності. До таких 

фондів можемо віднести Пенсійний фонд України, Фонд соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України й інші. Саме формування таких фондів і 

стало однією з причин звернення до терміна «публічні доходи», що охоплював 

би і визначав правову природу, зокрема й позабюджетних централізованих 

фондів коштів. Отже, можемо підсумувати, що поняття «публічні доходи», 

безумовно, є ширшим ніж поняття «державні доходи». Публічні доходи – це  

всі кошти,  що надходять до того чи іншого фонду коштів з метою подальшого 

використання таких коштів на задоволення публічного інтересу. Категорія 
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публічних доходів не прив’язана до форми власності набувача коштів, а отже, 

вона охоплює собою надходження до державного бюджету, місцевих 

бюджетів та/або централізованих позабюджетних фондів коштів. Таким 

чином, погоджуємося з тим, що категорія публічних доходів включає в себе 

державні доходи, доходи до місцевих бюджетів, а також доходи до 

централізованих фондів коштів, які спрямовуються на забезпечення 

публічного інтересу суспільства. 

Категорія «публічні доходи» є широко дослідженою не лише 

представниками української фінансової науки.  Наприклад, російський вчений 

Д. В. Комягін наполягає на тому, що публічні доходи передусім потрібно 

досліджувати як способи (джерела) забезпечення чи покриття публічних 

видатків, тобто такі кошти використовуються задля задоволення публічних 

потреб. Разом із тим вчений вказує, що публічні доходи у більшості випадків 

збігаються із державними доходами, що, на нашу думку, звужує зміст категорії 

«публічні доходи» [25, с. 62] і фактично ототожнює її з поняттям «державні 

доходи».  

Водночас можна виокремити ще одну особливість публічних доходів. 

Як уже зазначалося, формування публічних доходів обумовлено існуванням 

публічних видатків (видатків на виконання державою покладених на неї 

завдань і функцій). Разом із тим можемо стверджувати, що завдання та функції 

держави зумовлені наявністю публічних потреб (публічного інтересу) – 

інтересів суспільства, що пов’язано з державою громадянством, тимчасовим 

чи постійним перебуванням на території держави тощо.  

Таким чином, публічні доходи – акумульовані грошові кошти, які 

спрямовуються на задоволення публічного інтересу, при цьому кошти 

публічних фондів не є обов’язково такими, що перебувають у державній 

власності.  

Пов’язувала поняття публічних доходів зі спрямуванням їх на 

задоволення публічних інтересів і Л. К. Воронова. У її розумінні публічні 

доходи являють собою кошти, що на підставі норм фінансового права 



 33 

спрямовуються до фондів коштів, які використовуються на задоволення 

публічного інтересу, реалізації державними муніципальними органами і 

органами, яким держава дозволяє представляти публічний фінансовий інтерес 

своїх завдань та функцій [4, с. 284–289].  

Для визначення місця єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування серед системи публічних доходів України необхідно 

визначити, чи спрямовуються кошти фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на задоволення публічного інтересу та 

виконання державою покладених на неї завдань і функцій.  

У статті 46 Конституції України визначено, що у разі настання певних 

обставин, як-то втрата працездатності (тимчасова, часткова чи повна), 

безробіття чи набуття пенсійного віку, громадяни України мають право на 

соціальний захист. Дане право гарантується, зокрема, загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, 

підприємств, установ та організацій. До таких внесків і належить єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який 

розподіляється між фондами соціального страхування із яких в подальшому 

здійснюються виплати у разі настання того чи іншого страхового випадку [26]. 

Отже, на нашу думку, фінансування за рахунок сплаченого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування покладених на державу 

завдань і функцій є беззаперечним фактом.  

Отже, кошти у вигляді сплаченого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування надходять до цільових 

позабюджетних фондів коштів і спрямовуються на виконання державною 

своєї функції як держави соціально спрямованої. 

Поняття публічного інтересу, безумовно, є категорією, що вже 

достатньо досліджена представниками науки адміністративного та 

фінансового права.  

В. К. Мамутов стверджує, що публічний інтерес являє собою сукупність 

суспільних інтересів, що визнані державою [30, с. 61]. 
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О. І. Харитонова розкриває поняття публічного інтересу як життєво 

необхідний стан великих соціальних груп (суспільства), обов’язок щодо 

реалізації якого покладений на державу [108]. 

В. В. Хохуляк характеризує публічний інтерес як вираз загальних 

соціальних потреб та устремлінь, що також визнаються державою. На його 

думку, публічний інтерес – це забезпечений правовий інтерес соціальної 

спільноти, забезпечення якого є умовою та гарантією існування та розвитку 

держави [109, с. 148].  

На нашу думку, основна функція єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування – забезпечення правового інтересу 

суспільства, що полягає в отриманні соціального захисту та забезпеченні з 

боку держави. Саме тому можемо стверджувати, що кошти, акумульовані від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, спрямовують на забезпечення та реалізацію публічного інтересу 

у вигляді соціального забезпечення.  

Також вважаємо за необхідне зазначити, що хоча єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування і не є складовим 

елементом податкової системи України, яка визначена статтею 8 Податкового 

кодексу України [55], адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування здійснюється уповноваженими 

контролюючими органами, які водночас провадять і адміністрування 

загальнодержавних та місцевих податків і зборів. Порядок нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування встановлений спеціальним Законом України «Про збір 

та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування». Саме у цьому законі визначено, що єдиний соціальний внесок є 

обов’язковим платежем, встановлено відповідальність за несплату чи 

несвоєчасну сплату внеску та неподання (несвоєчасне подання) звітності щодо 

сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування [84].  
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Отже, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування є різновидом обов’язкових платежів, сплата якого забезпечена 

можливістю застосування заходів державного примусу. Зауважимо, що 

державно-владний характер правовідносин є однією зі специфічних ознак 

саме фінансово-правових відносин.  

Таким чином, надходження від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування спрямовуються 

державою на забезпечення виконання її завдань і функцій як держави 

соціальної за рахунок фондів коштів соціального страхування України, 

зокрема забезпечується і публічний інтерес українського суспільства.  

Окрім того, вважаємо за необхідне зазначити, що правовідносини 

стосовно нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування мають усі специфічні 

ознаки  фінансових правовідносин: 

1) виникають на підставі фінансової діяльності держави; 

2) урегульовані нормами фінансового права економічні відносини; 

3) виникають, змінюються і припиняються у процесі мобілізації, 

розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів 

коштів; 

4) державно-владний характер;  

5) майновий характер правовідносин. 

На основі проведеного аналізу доходимо висновку, що єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування є складовою частиною 

публічних доходів України. Крім того, правовідносини стосовно нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування наділені всіма специфічними ознаками фінансово-

правових відносин. Це уможливлює формування висновку про те, що інститут 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

можна розглядати як інститут фінансового права України. 
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1.2 Правова природа єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

 

Поняття єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування закріплено нормами Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Так, єдиний 

соціальний внесок являє собою консолідований страховий внесок, збір якого 

регулярно здійснюється в обов’язковому порядку до системи 

загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

Кошти від загальнообов’язкового державного соціального страхування 

спрямовуються на забезпечення захисту (у встановлених законодавством 

випадках) прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат за чинними 

видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Єдиний 

соціальний внесок не входить до системи оподаткування України, а кошти, які 

надходять від його сплати, не можуть зараховуватись до Державного бюджету 

України, бюджетів інших рівнів [84].   

Таким чином, єдиному внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування притамані такі перелічені нижче ознаки. 

1. Консолідованість. Єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування об’єднує внески до трьох окремих фондів, за 

рахунок яких здійснюються виплати у разі настання різних страхових 

випадків.  

2. Надходить до системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

3. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування є обов’язковим платежем, обов’язок зі сплати якого не залежить 

від платоспроможності платника.   

4. Здійснюється на регулярній основі. Для окремих груп платників 

єдиного соціального внеску визначений порядок нарахування, обчислення та 

сплати. Станом на 2019 рік єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
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соціальне страхування сплачується на місячній основі (для страховиків) або на 

річній основі (для окремих категорій застрахованих осіб, наприклад фізичних 

осіб – підприємців). 

5. Єдиний соціальний внесок не є частиною податкової системи 

України.  

6. Кошти від сплати єдиного соціального внеску не можуть 

включатись до доходів Державного бюджету України та/або бюджетів інших 

рівнів. 

Одна з характерних ознак єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, на нашу думку, – його неналежність до 

податкової системи України. Однак, незважаючи на чітку позицію 

законодавства України, окремі представники юридичної науки, зокрема 

фінансового права, не перестають стверджувати, що за своєю юридичною 

природою єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування є податковим платежем.  

Приміром, видатний радянський вчений-цивіліст С. Д. Ципкін зазначав, 

що страхові відносини виникають на підставі цивільно-правового договору та 

регулюються нормами приватного права. Різницю між добровільним і 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням вчений убачав 

лише в тому, що правовідносини у разі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування виникають незалежно від волі сторін і 

врегульовуються при цьому нормами радянського права [110].  

Сучасні дослідження інституту соціального страхування також не є 

узгодженими. Наприклад, М. В. Карасьова стверджує, що у більшості випадків 

страхові організації є організаціями приватної форми власності, тобто, на 

думку вченої, відносини соціального страхування за таких обставин – це 

правовідносини приватні, а отже, вони є такими, що не можуть належати до 

предмета фінансового права. Науковиця критикує позицію, сформовану 

Ю. А. Колесніковим [24, с. 229] та зазначає, що відносини 

загальнообов’язкового державного соціального страхування не є частиною 



 38 

регулювання фінансового права, оскільки врегульовуються за допомогою 

зобов’язуючих норм (у нормативному порядку).  

Як вказує М. В. Карасьова, імперативні елементи правового 

регулювання притаманні не тільки фінансовому праву, а й іншим галузям 

права, і з цим варто погодитись. Однак вчена також доходить висновку, що 

страхові відносини –  це частина правового регулювання фінансового права 

лише в тому випадку, коли відрахування здійснюються до державного 

бюджету [20, с. 53]. На нашу думку, підхід М. В. Карасьової такий, що 

значною мірою звужує предмет фінансового права, враховуючи концепцію 

публічних доходів, уже описану у підрозділі 1.1. цього дисертаційного 

дослідження.  

Пригадаємо позицію П. С. Пацурківского, який зазначав, що 

«непоширення дії фінансового права на будь-яку частину публічних фінансів 

означає приречення її до хаотичності». За таких умов, на думку вченого, 

правовідносинам не надається належної правової форми, а потенціал фінансів 

не може використовуватися у повному обсязі [53, с. 14]. 

Інститут фондів соціального страхування досліджувала і Л. К. Воронова. 

Саме вона сформувала позицію, що соціальне страхування є самостійною 

ланкою фінансової системи України, воно являє собою сукупність відносин, 

які виникають при формуванні та використанні централізованих і 

децентралізованих фондів коштів із ціллю фінансування загальних потреб 

суспільства. Окрім того, до правовідносин, які регулюються нормами 

фінансового права, віднесено такі, що виникають між державою та органами 

виконавчої влади з нагляду за здійсненням страхової діяльності, 

правовідносини, що стосуються встановлення правил формування та 

розміщення страхових резервів, надання ліцензій, організації страхової 

діяльності, відносини щодо обмеження монополізму на страховому ринку 

тощо [4].  

Зазначимо, що хоча такі правовідносини виникають не лише у сфері 

державного соціального страхування, а й у сфері приватного страхування, ці 
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категорії правовідносин є яскравим прикладом належності їх до сфери 

правового регулювання фінансового права. Отже, досліджуючи питання 

правової природи державного соціального страхування, Л. К. Воронова також 

пов’язує цю категорію з обов’язком держави забезпечувати суспільні потреби.  

Отже, враховуючи спрямування коштів, акумульованих від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

забезпечення публічного інтересу, і належність єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування до системи публічних 

доходів, вважаємо, що відповідні правовідносини підпадають під сферу 

регулювання фінансового права України, а отже, належать до предмета 

фінансового права України. 

Водночас, на нашу думку, необхідно дослідити питання про наявність у 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ознак 

податкових платежів, а отже, – можливість перекваліфікації єдиного 

соціального внеску на єдиний соціальний податок, включення єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до податкової 

системи України та визнання законодавства, що регулює нарахування, 

обчислення і сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, частиною податкового законодавства. 

Як встановлено нормами Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», єдиний 

соціальний внесок є консолідованим страховим внеском, який не належить до 

податкової системи України [84].  

Аналізуючи визначення поняття загальнодержавних/місцевих податків і 

зборів, що закріплене Податковим кодексом України, та порівнюючи його з 

дефініцією поняття «єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», можемо підсумувати, що основною відмінністю між 

податком і єдиним соціальним внеском на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування згідно з нормами чинного законодавства є те, що 

кошти, отримані від єдиного соціального внеску, надходять до відповідних 
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фондів і не можуть враховуватись до Державного бюджету України або 

бюджетів інших рівнів.  

Однак, на нашу думку, податок і єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування як правові категорії мають значно більше 

відмінних ознак. Тому вважаємо за необхідне розмежувати поняття «єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та 

«податок». 

Передусім виокремимо характерні ознаки податку відповідно до 

податкового законодавства України. Податковий кодекс України визначає 

податок як безумовний, обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників податку відповідно до норм Податкового кодексу 

України.  

Як бачимо, український законодавець виділив такі основні ознаки 

податку: 

1) безумовність; 

2) обов’язковість; 

3) справляється з платника податку; 

4) сплата до відповідного бюджету; 

5) справляння відповідно до норм Податкового кодексу України.  

Разом із тим на докринальному рівні не сформувалося єдиного підходу 

до визначення поняття «податок» і його ознак.  

Так, М. П. Кучерявенко справедливо вказує на те, що податки 

встановлюються уповноваженим органом, є індивідуально безоплатними, 

мають безумовний і нецільовий характер, відраховуються до відповідного 

бюджету, є обов’язковими безповоротними платежами у грошовій формі [54].  

У свою чергу,  І. І. Кучеров, до ознак податку відносить публічність, 

законність встановлення, обов’язковість, примусовість стягнення, 

процедурний порядок сплати, майновий характер, абстрактність, 

індивідуальну безоплатність і безповоротність [28, с. 29].  

Перелік ознак податку запропонував також І. А. Майбуров, який вважав, 
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що податку властиві обов’язковість, законність, індивідуальна безоплатність, 

імперативність, абстрактність, періодичність і грошова форма [29, с. 90-96.].  

Отже, представники науки фінансового права виділяють набагато 

більше ознак податку ніж законодавець у тексті Податкового кодексу України.  

Задля повноти дослідження спільних і відмінних ознак єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку вважаємо 

за доцільне дослідити ці категорії, враховуючи ознаки, виділені на 

доктринальному рівні.  

Отже, однією з ознак, що безспірно розмежовує єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податок, є 

надходження, акумульовані від їх сплати, у різних бюджетах.  

1. Надходження платежів до відповідних бюджетів. 

Податкові надходження є джерелом наповнення Державного бюджету 

України та місцевих бюджетів. Надходження сум податкових платежів 

(складових елементів податкової системи України) до Державного бюджету 

України та відповідних місцевих бюджетів – характерна ознака саме 

податкових платежів, що визнається як на законодавчому рівні, так і на рівні 

правової доктрини. 

 Водночас кошти, що надійшли від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, ані до Державного 

бюджету України, ані до бюджетів місцевих не зараховуються. Такий 

висновок прямо випливає з норми частини третьої статті 8 Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», а саме: «Кошти, що надходять від сплати єдиного внеску та 

застосування фінансових санкцій відповідно до цього Закону, не можуть 

зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетів інших рівнів та 

використовуватися на цілі, не передбачені законодавством про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [84].  

Отже, відмінність у тому, який саме бюджет наповнюється за рахунок 

податкових надходжень і надходжень від сплати єдиного внеску на 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування є першою безумовною 

ознакою, що дає змогу розмежувати єдиний соціальний внесок і податкові 

платежі. 

2. Наявність чи відсутність цільового характеру використання 

надходжень від сплати. 

Ще одна ознака податку, яка надає можливість розмежувати єдиний 

соціальний внесок і податкові платежі – наявність цільового характеру 

використання надходжень, акумульованих від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та відсутність такого 

цільового характеру у податку. Вказана ознака пов’язується з виникненням у 

держави обов’язку фінансування абстрактних видатків бюджету за рахунок 

бюджету.  

Як зазначено у другому пункті частини першої статті 1 Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальнес страхування», єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування сплачується з метою забезпечення захисту у випадках, 

передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання 

страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування [84]. Таким чином, кошти від сплати 

єдиного соціального внеску, які акумульовані у відповідних фондах, 

направляються безпосередньо на виплати застрахованим особам у разі 

настання страхових випадків.  

3. Обов’язковий характер сплати. 

Характерною ознакою, яка відрізняє податок від неподаткових платежів 

є обов’язковість податку. Незважаючи на те, що податок – це добровільний 

платіж, він не засновується на бажанні тієї чи іншої особи сплачувати його. 

Податковий обов’язок виникає на підставі норми закону, яка підлягає 

неухильному виконанню [55, c. 186].  

Однак доцільно звернути увагу на те, що єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування є таким, що сплачується 
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в обов’язковому порядку. У пункті другому частини першої статті 1 Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» прямо встановлено, що єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування «здійснюється до 

системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в 

обов’язковому порядку та на регулярній основі».   

Також законодавством встановлено юридичну відповідальність за 

невиконання (неналежне виконання) обов’язку зі сплати єдиного соціального 

внеску, що також вказує на імперативність норми щодо сплати ЄСВ. Разом із 

тим коло платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування характеризується наявністю добровільних платників 

ЄСВ.  

Право на добровільну сплату ЄСВ має виключне коло суб’єктів, які 

передбачені статтею 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування». При цьому такі 

суб’єкти не належать до кола платників єдиного внеску, які зобов’язані 

нараховувати та сплачувати ЄСВ згідно з нормами статті 4 цього ж Закону 

[84].  

Тобто така ознака, як обов’язковість, є характерною не тільки для 

податкових платежів, але і для єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. Брати добровільну участь у системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування мають право 

лише чітко встановлені законодавством групи суб’єктів шляхом укладення 

договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування.  

4. Публічність. 

Науковці, які досліджували характерні ознаки податкових платежів в 

Україні під публічністю саме податку розуміли формування за рахунок 

податкових надходжень публічних фондів коштів. Окрім того, ознака 

публічності податку знаходить свій прояв, зокрема, через задоволення 
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публічних потреб за рахунок коштів, які надійшли до Державного бюджету 

України чи до місцевих бюджетів від сплати податків.  

Кошти, отримані від податків, спрямовуються на задоволення 

державних витрат на управління, оборону, регулювання економіки, підтримку 

соціально незахищених верств населення, міжнародне співробітництво тощо. 

Важливою ознакою таких витрат є неможливість їх забезпечення в ринкових 

умовах без використання особливого становища держави як носія влади [104, 

c. 188]. 

Водночас, на нашу думку, єдиному внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування також притаманна ознака публічності. За 

рахунок коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування також здійснюється задоволення публічного інтересу 

суспільства, за рахунок внесків на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування держава реалізує себе як державу соціальну.  

5. Законність. 

Що ж до податкових платежів, то ознака законності проявляється 

передусім у реалізації статті 92 Конституції України. Саме статтею 92 

Основного Закону України визначено, що виключно законами України 

встановлюється система оподаткування України, податки та збори України 

[18], а нормою статті 4 Податкового кодексу України передбачено основні 

принципи встановлення та сплати податків і зборів в Україні [55].  

Податок встановлюється в односторонньому порядку та проявляється в 

обов’язку платника його сплатити. Такі відносини між державою та платником 

податків є публічно-правовими і являють собою класичний вияв відносин 

підпорядкування [104, с. 188].  

Звертаємо увагу й на те, що статтею 92 Конституції України також 

встановлено норму, відповідно до якої виключно законами України 

визначаються основи соціального захисту в Україні [26].  

А відповідно до статті 46 Основного Закону України право громадян на 

соціальний захист гарантується загальнообов’язковим державним соціальним 
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страхуванням. Окрім того, у статті 2 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

також зазначено, що виключно цим Законом визначаються принципи збору й 

обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску, порядок нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску, розмір єдиного внеску, орган, що 

здійснює збір і веде облік єдиного внеску, його повноваження та 

відповідальність, а також склад, порядок ведення і використання даних 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 

страхування і порядок здійснення державного нагляду за збором і веденням 

обліку єдиного внеску.  

Отже, дослідження норм Конституції України та Закону України «Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» дає змогу дійти висновку, що положення стосовно соціального 

страхування, а також щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування також встановлюються виключно на рівні 

законодавства.  

Встановлення єдиного соціального внеску має односторонній характер, 

тобто встановлюється виключно державою шляхом покладання на платника 

обов’язку з його сплати. Сам платник участі в процесі встановлення не бере і 

обтяжується обов’язком, який покладається на нього відповідним 

нормативно-правовим актом. Отже, така ознака, як «законність», є 

притаманною і податку, і єдиному внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування.  

6. Грошовий характер.  

Сплата податків в Україні можлива тільки у грошовій формі. Сплата 

податкового зобов’язання у натуральній формі в Україні не допускається. 

Вказана ознака є важливою для податку в умовах розвитку ринкових відносин. 

Це обмеження зумовлене податком права власності, що полягає у відчуженні 

на користь держави частини майна платника.  
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Грошовий еквівалент відчужуваного майна запобігає виникненню 

багатьох проблем, пов’язаних зі сплатою податків у натуральній формі [104, c. 

189]. Однак, знову ж таки, грошовий харатер не є виключною ознакою лише 

податкових платежів. Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування також не допускається у натуральній формі.  

7. Безумовність платежу. 

Єдиною підставою виникнення обов’язку зі сплати податку є 

виникнення об’єкта оподаткування у платника податків. Саме в такому 

контексті необхідно розуміти ознаку безумовності платежу. Дещо інший 

підхід існує щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  

Виключний перелік платників єдиного соціального внеску визначений 

нормами Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», в цьому ж законі 

встановлені також підходи до визначення бази нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та, що є принциповим 

моментом, передбачений варіант добровільної участі у системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. Фізичні особи, 

які досягли 16-річного віку та не є працевлаштованими, мають право на 

укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. Умовами договору передбачається 

розмір і порядок сплати ЄСВ, а також відповідальність у разі несплати 

(несвоєчасної сплати) єдиного соціального внеску. Фактично, умовою для 

сплати єдиного соціального внеску у даному разі є укладений договір з 

контролюючим органом.  

Окрім того, законодавство України, що врегульовує правовідносини у 

частині нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску, 

пов’язує виникнення обов’язку зі сплати ЄСВ, передусім з платником єдиного 

соціального внеску, а не з об’єктом нарахування ЄСВ. Наприклад, фізичні 

особи-підприємці (зокрема й ті, які обрали спрощену систему оподаткування) 
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стають платниками єдиного соціального внеску з моменту реєстрації 

підприємницької діяльності та взяття на облік в контролюючих органах.  

Обов’язок зі сплати єдиного соціального внеску виникає автоматично з 

моменту взяття на облік і не залежить від наявності доходу (прибутку), який 

відповідно до того ж Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» є базою нарахування 

ЄСВ. 

Таким чином, можемо стверджувати, що ознака безумовності не є 

такою, що притаманна єдиному внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування повною мірою. Саме тому зазначена ознака є однією з 

таких, що розрізняє податок і єдиний соціальний внесок.  

8. Регулярність сплати.  

Відповідно до доктрини фінансового права регулярність сплати є 

характерною ознакою податку. Так, податкові платежі сплачуються 

періодично і у встановлені Податковим кодексом України строки. На нашу 

думку, ця ознака притаманна і єдиному внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, адже законодавством чітко визначені 

періоди і строки, за які ЄСВ має бути сплачений.  

Наприклад, роботодавці як платники єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування зобов’язані 

нараховувати ЄСВ щомісяця і сплачувати його до 20 числа місяця наступного 

за тим, у якому ЄСВ було нараховано.  

Провівши аналіз спільних і відмінних ознак єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку можемо 

визначити їх спільні ознаки, перелічені нижче. 

1. Обов’язковість сплати. 

2. Публічність.  

3. Законність.  

4. Грошовий характер.  

5. Регулярність сплати. 
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Разом із тим єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування і податок відрізняють за такими наведеними нижче ознаками. 

1. Надходження до різних фондів коштів. Так, податкові 

надходження акумулюються у Державному бюджеті України та бюджетах 

інших рівнів. Надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування акумулюються виключно у фондах 

загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

2. Наявність і відсутність цільового характеру використання. Як уже 

було з’ясовано, надходження від сплати податків не наділені ознакою їх 

цільового використання. Кошти акумулюються у бюджетах різних рівнів і 

спрямовуються на абстрактні витрати. При цьому кошти, які надійшли від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, мають цільовий характер і спрямовуються виключно на покриття 

страхових випадків, чітко визначених чиним законодавством України.  

3. Безумовність платежу є ознакою, що цілковито притаманна 

податку, однак вона не знаходить свого повного відображення у єдиному 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Отже, перелік ознак єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування можна сформувати таким чином. 

1. Консолідованість.  

2. Надходження коштів від сплати до системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

3. Обов’язковість. 

4. Грошовий характер. 

5. Регулярність. 

6. Неналежність до податкової системи України. 

7. Неможливість акумулювання в Державному бюджеті України чи 

бюджетах інших рівнів. 

8. Публічність. 

9. Законність. 



 49 

На нашу думку, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування має достатню кількість ознак і характерних рис, які 

дають змогу відокремити його від податкових платежів в Україні. 

Виокремлення таких ознак, на нашу думку, має припинити суперечки щодо 

належності єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування до податкової системи України та дає змогу визначити правову 

природу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування як консолідованого страхового внеску, що не належить до 

податкової системи України.  

Більше того, вважаємо, що включення єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування до податкової системи 

України сьогодні призведе до спустошення та дефіциту фондів соціального 

страхування і, як наслідок, унеможливить реалізацію держави себе як держави 

соціальної, для якої людина, її життя та здоров’я є найбільшою соціальною 

цінністю.  

 

 

 

  



 50 

 

1.3  Генеза правового регулювання внесків на загальнообов’язкове 

соціальне страхування на територіях України 

 

Перші прояви соціального забезпечення було виявлено ще на початку 

існування власне суспільства. За часів рабовласництва й існування двох 

антагоністичних класів – вільних людей і рабів, де взагалі не йшлося про 

соціальне забезпечення та страхування рабів, вільні люди поділялися на класи 

залежно від соціального статусу (за ознакою майнового стану). Різні  

організації та корпорації Давнього Риму об’єднували своїх членів за ознакою 

професійних, матеріальних та особистих інтересів (забезпечення поховання, 

підтримання у разі каліцтва тощо). У Статуті Лінувімської колегії (місто 

Лінувім, 133 р. н. е.) було передбачено необхідність внесення початкового та 

щомісячного платежів, які у випадку смерті учасника колегії виплачувалися 

членам його сім’ї [111, с. 20]. 

Початок українська система соціального забезпечення та, відповідно, 

соціального страхування бере ще за часів Київської Русі.  

Соціальне страхування розвивалось у межах розвитку інституту 

соціального забезпечення. Перші ознаки зародження цього інституту 

спостерігаються за часів князювання Володимира Великого, тобто наприкінці 

Х – на початку ХІ століття. Саме на цей проміжок часу припадає розквіт 

Київської Русі. О. Д. Бойко, видатний дослідник у галузі історії України, 

вказує, що Володимир Великий «…Отримавши владу … виявив себе як 

авторитетний політик і далекоглядний реформатор» [1].  

Устав Володимира Великого, згідно з яким духовенству та церковним 

структурам було доручено здійснювати опіку і нагляд за лікарнями, лазнями, 

притулками для одиноких, на думку дослідників, став першим прототипом 

акта інституту соціального забезпечення на території Київської Русі. Також 

Володимир Великий у тексті «Руської Правди» встановив «десятину» для 

благодійних закладів, що, фактично, за своєю суттю, є першою спробою 
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запровадження соціальних програм [2].  

Ще одним визначальним моментом в історії становлення та розвитку 

української системи соціального страхування стало входження України до 

складу земель Російської імперії усередині XVII століття. З цього моменту 

Україна розвивається під прямим впливом імперського царату. Нездатність 

церкви та приватних благодійних формувань до ефективного розв’язання 

соціальних проблем спровокували пошук інших шляхів. Безумовно, великий 

внесок у розвиток системи соціального страхування зробив Петро І. Саме за 

його вказівкою було проведено належне облаштування лікарень, богоділень, 

сирітських притулків, будинків опіки незаконно народжених немовлят, для 

людей, які марно вештаються, та їм подібних» [18]. 

Таким чином, закладення основ державної системи соціального 

забезпечення на території Росії, що, звісно, були перенесені на новоприєднані 

українські землі, відбувалося за часів правління Петра І. Свого вдосконалення 

система соціального забезпечення зазнала уже за часів правління імператриці 

Катерини ІІ. Фактично, з прийняттям Маніфесту про заснування виховних 

будинків для сиріт (1763 рік) та  Указу про опіку для всіх цивільних верств 

(1775 року) вона заклала основи соціальної політики.  

Перші ж страхові нормативно-правові акти почали з’являтися на 

території України на початку ХХ століття. Роком встановлення на 

законодавчому рівні пенсій для робітників гірничих заводів і копалень за 

рахунок роботодавців, якщо таких роботодавців було визнано винними у 

негативному впливі на здоров’я працівника, став 1901 рік.  

«Правила про винагороду постраждалих внаслідок нещасних випадків 

працівників і службовців, а також членів їх сімей на підприємствах фабрично-

заводської, гірничої та гірничозаводської промисловості» від 2 червня 

1903 року стали ще одним етапом розвитку системи соціального страхування. 

Згідно з нормами цього закону працівники мали право на отримання 

компенсації у разі каліцтва [65].  
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Уже 1912 року в Росії було прийнято низку безпосередньо страхових 

законів, впровадження яких стало першим кроком у встановленні державного 

соціального страхування. До таких законів належать, зокрема: «Про 

страхування робітників від нещасних випадків на виробництві», «Про 

забезпечення робітників на випадок хвороби», «Про затвердження Ради у 

справах страхування робітників», «Про затвердження закладів у справах 

страхування робітників», норми яких були чинні до Великої Жовтневої 

соціалістичної революції 7 листопада 1917 року, яка заклала початок 

радянській системі соціального забезпечення і, зокрема, страхуванню. Рада 

народних комісарів 13 листопада 1917 року оприлюднила «Урядове 

повідомлення про соціальне страхування». У вказаному документі 

проголошувалося, що «робітничо-селянський уряд приступає до проведення 

повного соціального страхування на основі робітничих страхових лозунгів». 

Окрім того, цим документом було сформовано принципи соціального 

страхування: поширення на всіх найманих працівників без виключення; 

поширення соціального страхування на всі види втрати працездатності без 

виключення; здійснення витрат на страхування за рахунок роботодавців; 

повне самоврядування застрахованих в усіх страхових організаціях і 

відшкодування повного розміру заробітної плати у разі настання страхового 

випадку – втрати працездатності [17, c. 23]. 

Окрім того, протягом 1917–1922 років було прийнято низку декретів 

соціального спрямування та відкрито понад півтори тисячі соціально 

орієнтованих державних установ. Декрети, видані урядом протягом листопада 

– грудня 1917 року повністю змінювали існуючу на той момент систему 

соціального страхування та запроваджували систему окремих видів 

радянського соціального страхування для працівників за рахунок 

запровадження спеціального соціального податку [103, c. 55]. 

16 грудня 1917 року видано «Положення про страхові присутності». 

Відповідно до цього документа у кожній губернії чи області створювались 

відповідні органи, так звані «страхові присутності», до складу яких входили 
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14 осіб від учасників страхових кас, 2 особи від місцевих центральних рад 

професійних союзів, 2 представники центральних рад фабрично-заводських і 

сільських робочих комітетів, 2 особи від місцевого комісаріату праці, 1 особа 

– від місцевого комісаріату юстиції, по одному представнику від земського 

та міських самоуправлінь, а також чотири особи – від роботодавців. Серед 

завдань таних органів був нагляд за виконанням законів про страхування 

робочих, нагляд за виконанням виданих страховою радою законів, правил, 

інструкцій і постанов, повідомлення страхової ради про складнощі та сумніви, 

які виникають під час застосування законів про страхування робочих, ведення 

списку страхових кас, призначення ревізії грошових коштів страхових кас, а 

саме: діловодства, розрахунків і звітності правління кас [57].  

Положенням від 31 жовтня 1918 року соціальне страхування працівників 

офіційно почало змінюватись соціальним забезпеченням «для всіх осіб, що не 

експлуатують чужої праці» [56]. На території Української Радянської 

Соціалістичної Республіки це положення почало діяти з 27 січня 1920 року 

[101]. 

Центральний Виконавчий Комітет Рад робітничих, солдатських і 

селянських депутатів 4 січня 1918 року прийняв Декрет «Про страхування на 

випадок хвороби», дія якого поширювалася на всіх найманих працівників. 

Страхуванню підлягали всі особи незалежно від статі, віку, віросповідання, 

національності та раси, що були найманими працівниками і виконували 

роботи в усіх сферах праці (будівництво, торгівля, домашній промисел, 

особисті послуги тощо). Однак дія вказаного Декрету не поширювалась на 

осіб, які обіймали вищі посади на підприємствах (адміністратори, майстри, 

інженери, юристи та ін.), і на осіб, які отримували постійний та регулярний 

заробіток, що втричі перевищував середній заробіток робітників певної 

місцевості. Кошти у разі настання страхового випадку видавалися 

лікарняними касами учасникам кас  і членам їхніх родин. Бюджет лікарняних 

кас формувався за рахунок внесків роботодавців у розмірі 10 відсотків із бази 

нарахування – заробітної плати працівника. Однак внески не були єдиним 
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джерелом поповнення бюджету кас, до них зараховувались також суми 

допомоги та пожертв, грошових стягнень, пені, випадкових надходжень і 

власних доходів кас від належного їм майна. Також зазначимо, що у Декреті 

детально були виписані положення про вид виплат, строки їх здійснення та 

інші положення стосовно особливостей сплати внесків.  

Наприклад, із лікарняних кас грошову допомогу виплачували в разі: 

1) втрати працездатності у результаті хвороби;  

2) вагітності та пологів; 

3) допомоги на поховання у разі смерті учасника каси. 

Із лікарняних кас також надавали всі види медичної допомоги учасникам 

каси та членам їхніх родин, а також особам, які фактично перебували у статусі 

таких членів – амбулаторне лікування, лікування на дому, допомога 

породіллям, лікарняне лікування з повним забезпеченням хворого, санітарне 

та курортне лікування [39]. 

У період з 1917 по 1922 рік велика увага надавалась соціальному 

забезпеченню військовослужбовців. Так, згідно з Постановою Ради Народних 

Комісарів від 29 грудня 1917 року «Про видачу процентних надбавок до пенсії 

військово-понівечених», Декретом Ради Народних Комісарів від 28 січня 

1918 року «Про організацію Робітничо-Селянської Червоної армії» учасники 

робітничо-селянської Червоної Армії перебували на повному державному 

забезпеченні та отримували по 50 рублів на місяць за рахунок держави [49], 

відповідно до положень Декрету Ради Народних Комісарів від 11 лютого 

1918 року «Про організацію Робітничо-Селянського Червоного Флоту» 

учасники такого флоту підлягали страхуванню на випадок хвороб, каліцтва, 

інвалідності та смерті за рахунок держави [103, c. 60], а згідно з Декретом Ради 

Народних Комісарів «Про фонд забезпечення сімей червоноармійців 

(Правила)» кожне приватне торгово-промислове підприємство, що 

використовувало працю найманих працівників, було зобов’язане подавати 

звітність за встановленою формою про суму заробітку кожного 

немобілізованого працівника за червень 1918 року та розрахунок належної до 
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сплати у фонд забезпечення сімей червоноармійців суми. Такі суми вносились 

до місцевих казначейств, які, у свою чергу, перераховували відповідні суми до 

фонду забезпечення сімей червоноармійців [44].  

Із розвитком системи соціального забезпечення збільшується кількість 

нормативних документів, які врегульовували відповідні правовідносини. 

Зокрема, з’являється низка документів, положеннями яких передбачено 

забезпечення особи в разі настання її непрацездатності.  Уже 1919 року сплата 

внесків на соціальне страхування скасовувалась для всіх підприємств, установ 

і господарств, однак не для приватних роботодавців. Запроваджувалось пряме 

кошторисне фінансування соціального забезпечення. Одним із основних 

правових актів того часу був Декрет Ради Народних Комісарів від 23 травня 

1919 року «Про порядок видачі грошових допомог у випадках тимчасової 

втрати працездатності», згідно з яким всім трудящим у випадку тимчасової 

втрати працездатності протягом перших двох місяців непрацездатності 

виплачувалась повна сума заробітку, але не понад норми, встановлені 

Відділом Соціального Забезпечення і Охорони Праці Народного Комісаріату 

Праці, тим підприємством, установою або господарством, в яких вони 

перебували на службі чи були зайняті на роботі на момент втрати 

працездатності. Виплати у разі вагітності та пологів здійснювались у повному 

обсязі за рахунок Народного Комісаріату Праці. У разі відсутності працівника 

у зв’язку з хворобою протягом 2 місяців, роботодавці припиняли здійснювати 

відповідні виплати, і з того ж дня Підрозділ Соціального Забезпечення і 

Охорони Праці починав здійснювати відповідні виплати до моменту повного 

одужання працівника. Фактично сучасна українська політика здійснення 

виплат працівникові, який тимчасово втратив працездатність, аналогічна. 

Однак строк виплати лікарняного роботодавцем є значно коротшим – лише 

п’ять перших робочих днів лікарняного. Варто зазначити, що виплати 

здійснювалися виключно за наявності медичної довідки, що підтверджувала 

факт тимчасової непрацездатності [39].  

8 серпня 1920 року до Декрету від 23 травня 1919 року було внесено 
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зміни шляхом прийняття Декрету «Про видачу допомоги у випадку 

тимчасової втрати працездатності». Відповідно до положень цього Декрету 

значно збільшувався тиск на роботодавців у частині здійснення виплат 

працівникові, який перебував на лікарняному. Так, строк виплат збільшився з 

двох до чотирьох місяців [36].  

Однак найбільші зміни у системі соціального страхування відбулися із 

впровадженням нової економічної політики, що передбачала заміну політики 

«воєнного комунізму». 15 листопада 1921 року прийнято Декрет «Про 

соціальне страхування осіб, зайнятих найманою працею». Положення про 

соціальне страхування поширювались на всі випадки тимчасової та постійної 

втрати працездатності (інвалідності), безробіття та передбачали виплати у 

випадку смерті працівника. Страхові внески сплачувалися у розмірі, що 

залежав від кількісті найманих роботодавцем працівників і шкідливості 

виробництва, установи чи господарства. Для державних підприємств 

страховий внесок був порівняно меншим і становив 12 відсотків суми фонду 

оплати праці [42].  

Новий період розвитку України припадає на 1922 – 1991 роки. Саме 

упродовж цього періоду Україна перебуває у складі Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік.  Республіканськими органами управління 

соціальним забезпеченням визнавалися Національні Комісії Соціального 

Забезпечення. Далі, 1925 року при Народному Комісаріаті Праці СРСР було 

створено Союзну раду соціального страхування (міжвідомчий орган), а при 

Народному Комісаріаті Праці союзних республік утворено республіканські 

ради соціального страхування.  

До 1929 року на території СРСР діяли губернські фонди соціального 

страхування. Залишки коштів бюджету соціального страхування окремих 

губерній мали перераховуватись на поточний рахунок бронювання коштів 

Центрального управління соціального страхування. Уже 20 лютого 1929 року 

Постановою Центрального Виконавчого Комітету СРСР, Ради Народних 
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Комісарів СРСР від 20.02.1919 року запроваджено єдиний бюджет 

соціального страхування Союзу РСР. У цьому бюджеті було передбачено:  

1) бюджети соціального страхування по окремих союзних республіках; 

2) бюджет соціального страхування на залізнодорожньому та водному 

транспорті; 

3) зміну Центрального управління соціального страхування Народного 

Комісаріату Праці СРСР [37]. 

Згодом, 3 травня 1930 року, Постановою Центрального Виконавчого 

Комітету СРСР, Ради Народних Комісарів СРСР «Про єдиний фінансовий 

план» було зведено у загальний баланс державний бюджет, фінансовий план 

промисловості, кредитні плани та надходження по державному соціальному 

страхуванню, тобто кошти державного соціального страхування ставали 

частиною державного фінансового плану [38]. 

Центральний Виконавчий Комітет СРСР та Рада Народних Комісарів 

СРСР  1931 року у своїй постанові від 23 червня 1931 року «Про соціальне 

страхування» звернули увагу на значне зростання суми коштів державного 

соціального страхування [41]. У зв’язку з цим особливу увагу було приділено 

покращенню всієї системи соціального страхування задля забезпечення 

найбільш ефективного використання наявних коштів. У результаті проведення 

такої політики 8 липня 1931 року було затверджено «Положення про органи 

соціального страхування», яким визначено наведену нижче систему органів 

соціального страхування. 

1.      Центральне управління соціального страхування. 

2. Союзна рада соціального страхування. 

3. Галузеві страхові каси (обласні, республіканські, всесоюзні). 

4. Територіальні страхові каси (районні, обласні, республіканські, 

всесоюзні). 

5. Пункти виплат кас соціального страхування. 

У 1933 році проведено реорганізацію управління коштами соціального 

страхування. Народний комісаріат праці ліквідовано, а його функції  передано 
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до Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок, у якій, в свою чергу, 

було створено відділ державного соціального страхування, серед функцій 

якого – організація управління коштами соціального страхування. Отже, з 

1933 року кошти соціального страхування  перебували під управлінням 

радянських профспілок. Відділи по державному соціальному страхуванню 

створювались також на місцевих рівнях – при обласних та краєвих радах 

професійних спілок було створено відділи державного соціального 

страхування, управління якими здійснювали обласні та краєві ради 

професійних спілок.   

У 1971 році розпочав функціонувати Централізований Фонд соціального 

страхування членів колгоспів. Цей Фонд діяв одночасно з бюджетом 

державного соціального страхування робочих і службових осіб. Розмір 

тогочасного внеску встановлювався на рівні 2,4 відсотка бази нарахування – 

заробітної плати працівника колгоспу. Таким чином, шляхом введення 

соціального страхування членів колгоспів працівників села, робочих і 

службових осіб було зрівняно у частині соціального страхування.  

Така система проіснувала аж до 1991 року – до моменту розпаду 

Радянського Союзу та початку розвитку України як незалежної держави. 

До прийняття Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року 

№ 2464-VI [84], яким безпосередньо і впроваджувалась сплата єдиного 

соціального внеску, система загальнообов’язкового державного соціального 

страхування передбачала сплату внесків до чотирьох окремих фондів. Так, 

кошти надходили до Пенсійного фонду України, Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності й Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України.  
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Збори до Пенсійного фонду України сплачували особи, перелік яких 

було визначено у статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне 

пенсійне страхування» [83], а саме: 

1) суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форми 

власності, їх об’єднання, бюджетні, громадські й інші установи, а також 

організації, об’єднання громадян та інші юридичні особи, які використовували 

найману працю; 

2) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які 

використовували найману працю; 

3) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, 

що не мають статусу юридичної особи, розташовані на іншій території, ніж 

платник збору, територіальні громади; 

4) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які не 

використовували працю найманих працівників, адвокати, приватні нотаріуси; 

5) фізичні особи, які працювали на умовах трудового договору 

(контракту), та фізичні особи, які виконували роботи (послуги) за цивільно-

правовими договорами; внесок сплачували і члени творчих спілок, творчі 

працівники, які не були членами творчих спілок, й інші особи.  

Об’єкт оподаткування визначався для кожної групи платників збору 

окремо. Зокрема, об’єкт встановлювався статтею 2 Закону України «Про збір 

на обов’язкове державне пенсійне страхування» [83]. Для суб’єктів 

підприємницької діяльності (зокрема і фізичних осіб), які використовували 

найману працю, та відокремлених підрозділів платників збору об’єктом 

оподаткування визначались фактичні витрати на оплату праці працівників (як 

на виплату основної, так і додаткової заробітної плати й інших видів заохочень 

і виплат). Водночас до витрат не зараховувались витрати на оплату виконаних 

робіт (наданих послуг) за цивільно-правовими договорами, виплата 

дивідендів, процентів тощо. Для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності, які найману працю не використовували, а також для адвокатів і 

приватних нотаріусів об’єкт оподаткування визначався як сума 
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оподатковуваного доходу (прибутку), що обчислювалась у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. Для осіб, які працювали на умовах 

трудових договорів (контрактів), та осіб, які виконували роботи (надавали 

послуги) за цивільно-правовими договорами, об’єкт оподаткування 

визначався як сукупний оподатковуваний дохід, обчислений відповідно до 

законодавства України.  

Ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування також 

встановлювалась залежно від суб’єкта і, відповідно, встановленого об’єкта 

оподаткування. Загалом ставка становила 32 відсотки, однак передбачались 

деякі особливості, які платники мали враховувати при визначенні належної до 

сплати суми. Так, для підприємств, установ та організацій, які 

використовували працю інвалідів, ставка встановлювалась на рівні чотирьох 

відсотків об’єкта оподаткування, а фізичні особи – платники збору 

відраховували до Пенсійного фонду України 1 відсоток відповідного об’єкта. 

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття та соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності встановлювались Законом України від 11.01.2001 року 

№ 2213-ІІІ «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового 

державного соціального страхування» [92]. На момент прийняття цього 

Закону внески у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням і похованням, сплачувались роботодавцями і 

найманими працівниками. Для роботодавців сума внеску становила 

2,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників. 

Для найманих працівників ставка встановлювалась залежно від розміру їх 

заробітної плати, менше 150 гривень – ставка встановлювалась на рівні 

0,25 відсотка суми оплати праці, у разі, коли працівник отримував зарплату 

вищу від 150 гривень – ставка встановлювалась на рівні 0,5 відсотка суми 

оплати праці.  

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття сплачували роботодавці, наймані працівники й особи, які 
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брали участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні 

на добровільних засадах, самозайняті особи (особи, які забезпечували себе 

роботою самостійно та провадили незалежну професійну діяльність (надавали 

послуги) за цивільно-правовими договорами), а також громадяни України, які 

працювали за межами України та не були застраховані в системі обов’язкового 

державного соціального страхування країни, на території якої вони 

перебували. Відповідно, роботодавці сплачували з 1 січня 2001 року – 

2 відсотки, а починаючи з 1 липня 2001 року – 2,5 відсотка суми фактичних 

витрат на оплату праці найманих працівників. Самі ж наймані працівники, які 

теж визнавались платниками внеску, сплачували 0,5 відсотка розміру 

нарахованої заробітної плати. Інші платники сплачували внесок із 1 січня 

2001 року на рівні 5,5 відсотка, з  липня 2001 року – 6 відсотків суми 

оподатковуваного доходу. Закон втратив чинність з набранням чинності 

01 січня 2011 року Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [84].  

Відрахування до Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань України врегульовувались 

Законом України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» [89] від 22.02.2001 року 

№ 2272-IIІ. Суми внесків у цьому випадку залежали від класу професійного 

ризику виробництва. На той момент було встановлено двадцять класів 

професійного ризику і, відповідно, двадцять страхових тарифів, що 

застосовувались до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників. 

Найнижчий тариф передбачався для суб’єктів, яким присвоювався перший 

клас професійного ризику виробництва – 0,84 відсотка суми фактичних витрат 

на оплату праці, а найвищий, у свою чергу, передбачався для суб’єктів з 

двадцятим класом професійного ризику виробництва – 13,8 відсотка суми 

фактичних витрат на оплату праці. Однак Законом встановлювались і певні 

винятки: для окремих галузей економічної діяльності Законом України «Про 
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страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» [93] встановлювались спеціальні страхові 

тарифи, перелічені нижче. 

1. Діяльність у галузі охорони здоров’я, фізичної культури та 

соціального забезпечення  –  суб’єкти, які здійснювали діяльність у цій сфері 

відраховували до Фонду 0,2 відсотка від фактичних витрат на оплату праці.  

2. Для суб’єктів, які здійснювали обслуговування сільського 

господарства, господарське управління сільським господарством, 

встановлювався восьмий клас професійного ризику виробництва, і вони 

сплачували 0,5 відсотка фактичних витрат на оплату праці. 

3. Дев’ятий клас професійного ризику встановлювався для суб’єктів, 

які займалися сільським господарством, однак сплачувати такі суб’єкти мали 

0,2 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.  

4. Якщо суб’єкт здійснював відкритий видобуток руд чорних 

металів, видобуток і збагачення нерудної сировини для чорної металургії, то 

йому необхідно було сплатити 2,1 відсотка суми фактичних витрат на 

заробітні плати найманих працівників.  

5. Бюджетні установи й організації, фінансування або дотації на які 

здійснювалися з бюджету, мали сплачувати до Фонду суму в розмірі 

0,2 відсотка фактичних витрат, понесених на оплату праці їхніх працівників.  

6. Передбачено на законодавчому рівні й можливість добровільного 

страхування. Особа, яка уклала договір добровільного страхування, 

сплачувала внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань України у розмірі однієї 

мінімальної заробітної плати. Якщо така фізична особа – це особа з 

обмеженими фізичними можливостями, то до Фонду сплачувалась лише 

половина мінімальної заробітної плати, встановленої на день сплати такого 

страхового внеску. 
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Варто зазначити, що функціонування вказаної системи соціального 

страхування передбачало досить складний процес адміністрування страхових 

платежів. Зумовлено це було передусім тим, що платники підлягали 

обов’язковій реєстрації у кожному із зазначених вище фондів, а також тим, що 

вони були зобов’язані подавати до кожного з цих фондів окремі звіти про 

нарахування та сплату страхових внесків.  Таким чином, запровадження у 

2011 році єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування значно спростило процедуру адміністрування страхових внесків.  

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» № 2464-17 [80] було прийнято 08 липня 

2010 року. Саме нормами цього Закону встановлено поняття єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та розкрито його 

зміст як консолідованого страхового внеску, збір якого здійснюється до 

системи  загальнообов’язкового державного соціального страхування в 

обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту 

у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів 

їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. Окрім того, 

встановлювалось 14 груп платників єдиного соціального внеску, перелічених 

нижче. 

1. Роботодавці.  

До них належали: 

юридичні особи, які використовували найману працю фізичних осіб (на 

умовах трудового договору (контракту) чи на умовах цивільно-правових 

договорів, а також відокремлені підрозділи таких юридичних осіб, якщо вони 

мали окремий баланс і вели самостійні розрахунки з застрахованими особами; 

фізичні особи-підприємці, які використовували найману працю на 

умовах трудового договору (контракту) або на умовах цивільно-правового 

договору; 
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фізичні особи, які забезпечували себе роботою самостійно, та фізичні 

особи, які використовували працю інших осіб на умовах трудового договору 

(контракту); 

дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, 

представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та 

організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства 

України, за умови, що вони мали окремий баланс і самостійно здійснювали 

розрахунки із застрахованими особами; 

дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав 

та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій 

(у тому числі міжнародні), розташовані на території України; 

підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовували 

найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове 

забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу або 

компенсацію відповідно до законодавства конкретним категоріям осіб: 

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової 

служби), особам рядового і начальницького складу; батькам-вихователям 

дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримували 

грошове забезпечення відповідно до законодавства; особам, які отримували 

допомогу по тимчасовій непрацездатності, особам, які проходили строкову 

військову службу у Збройних силах України, інших утворених відповідно до 

закону військових формуваннях, Службі безпеки України, органах 

Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах 

цивільного захисту; особам, які відповідно до закону отримували допомогу по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; одному з 

непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, 

які фактично здійснювали догляд за дитиною-інвалідом, а також 

непрацюючим працездатним особам, які здійснювали догляд за інвалідом 

І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребував 

постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі 
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непрацюючі працездатні особи отримували допомогу або компенсацію 

відповідно до законодавства. Зазначимо, що ці категорії осіб також 

визначалися як окремі групи платників єдиного соціального внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

2. Працівники. 

До них належали: 

громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлювалось 

міжнародними договорами, належним чином ратифікованими Україною) та 

особи без громадянства, які працювали на умовах, передбачених 

законодавством, у юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та осіб, які 

забезпечували себе роботою самостійно. 

3. Фізичні особи, які виконували роботи (надавали послуги) за 

цивільно-правовими договорами. 

4. Фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які перебувають на 

спрощеній системі оподаткування, та члени сімей таких осіб, якщо вони брали 

участь у провадженні підприємницької діяльності такими фізичними особами. 

5. Особи, які забезпечують себе роботою самоcтійно – займаються 

незалежною професійною діяльністю, за умови, що такі особи не були 

найманими працівниками чи підприємцями. 

6. Громадяни України, які працювали у дипломатичних 

представництвах та консульських установах України, що знаходились за її 

межами.  

Громадяни України та особи без громадянства, які працювали у 

дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних держав, 

філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних 

підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на 

території України. 

7. Особи, які працювали на виборних посадах в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян та 

отримували за відповідну роботу заробітну плату. 
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8. Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин, 

а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до 

законодавства на постійній основі.  

Значних змін перелік платників єдиного соціального внеску зазнав лише 

наприкінці 2015 року у межах проведення податкової реформи в Україні.  

Ставка та база нарахування єдиного соціального внеску залежала 

безпосередньо від платника єдиного соціального внеску, а також від класу 

професійного ризику виробництва, який присвоювався тому чи іншому 

платнику єдиного соціального внеску. Зокрема, у статті 8 Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» зазначалось, що розмір єдиного внеску для платників – 

роботодавців (крім осіб, зазначених в абзаці 7 пункту 1 частини 1 статті 4 

вказаного вище Закону) залежить від класу професійного ризику виробництва. 

Згідно з положеннями Порядку визначення класу професійного ризику 

виробництва за видами економічної діяльності, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року № 237 [70], під класом 

професійного ризику виробництва  вбачався рівень виробничого травматизму 

та професійних захворювань за видами економічної діяльності, що визначає 

ступінь вірогідності втрати професійної працездатності або смерті працівника 

під час виконання таким працівником власних трудових обов’язків з 

урахуванням результатів аналізу показників виробничого травматизму і 

професійних захворювань, а також обсягів видатків Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, пов’язаних із забезпеченням загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. 

На законодавчому рівні встановлювалось 67 класів професійного ризику 

виробництва, для кожного з яких встановлювалась власна ставка єдиного 

соціального внеску. Тобто залежно від присвоєного класу професійного 

ризику виробництва, платники перераховували до Фонду соціального 
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страхування від 36,76 до 49,7 відсотка суми нарахованої працівникам 

заробітної плати. Однак потрібно зазначити, що між платниками єдиного 

соціального внеску та Фондом соціального страхування від нещасних 

випадків, який присвоював клас професійного ризику виробництва, досить 

часто виникали спори саме стосовно правильності визначення Фондом класу 

професійного ризику.  

Як приклад розглянемо рішення Вищого адміністративного суду 

України від 17.03.2015 року у справі № 812/6526/13-а. Платник єдиного 

соціального внеску звернувся до суду з позовом про визнання протиправним і 

скасування повідомлення про зміну класу професійного ризику, оскільки 

Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань платникові було змінено клас професійного ризику 

виробництва з 41 на 67. Враховуючи те, що платник здійснював діяльність із 

видобування вугілля Вищий адміністративний суд України зазначив  таке: «у 

випадку, коли суб’єкт господарювання здійснює видобування кам’яного 

вугілля відкритим способом йому встановлюється 41 клас професійного 

ризику виробництва, а у випадку здійснення видобування кам’яного вугілля 

не відкритим способом, а іншими способами, встановлюється 67 клас» [105]. 

Також потрібно звернути увагу на те, що з 01 січня 2016 року платникам 

єдиного соціального внеску більше не присвоюються класи професійного 

ризику виробництва у зв’язку із встановленням єдиної ставки єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 22 відсотки розміру 

нарахованої заробітної плати. Отже, подібні спори між платниками і Фондом 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань надалі не виникатимуть.  

Окрім того, платниками єдиного соціального внеску до 01 січня 

2016 року визнавались також фізичні особи – наймані працівники. Відповідно, 

такі особи відраховували до Фонду соціального страхування 3,6 відсотка суми 

отриманої заробітної плати. Якщо особа виконувала роботи (надавала 
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послуги) за цивільно-правовими договорами, то до Фонду необхідно було 

сплатити 2,6 відсотка суми винагороди.  

Особливий порядок визначення бази для нарахування та розміру 

єдиного соціального внеску встановлювався для фізичних осіб-підприємців на 

загальній системі оподаткування та фізичних осіб-підприємців на спрощеній 

системі оподаткування. Для фізичних осіб підприємців на загальній системі 

оподаткування та для осіб, які забезпечували себе роботою самостійно, база 

нарахування єдиного соціального внеску визначалася як сума доходу 

(прибутку), отриманого від діяльності таких осіб, що підлягає обкладенню 

податком на доходи фізичних осіб.  

Тобто у частині визначення бази нарахування єдиного соціального 

внеску такі особи мали звертати увагу на положення законодавства, що 

встановлювали базу нарахування податку на доходи фізичних осіб. Для 

фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування єдиний 

внесок нараховувався на суми, що визначались безпосередньо такими 

фізичними особами, але не більше максимальної бази нарахування єдиного 

соціального внеску.  

При цьому доцільно наголосити, що у будь-якому випадку розмір внеску 

для фізичних осіб-підприємців (зокрема й тих, які обрали спрощену систему 

оподаткування) не міг бути меншим ніж розмір мінімального страхового 

внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток). Зазначимо також те, що 

ставка єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців (в тому 

числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування) становила 

34,7 відсотка відповідної бази нарахування. Мінімальний страховий внесок 

при цьому різнився залежно  від встановленого розміру мінімальної заробітної 

плати. Наприклад, згідно із Законом України «Про Державний бюджет 

України на 2015 рік» [72] від 28.12.2014 року № 80-VIII розмір мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня 2015 року встановлювався на рівні 

1218 гривень, а вже станом на 1 вересня передбачався збільшений розмір 

мінімальної заробітної плати – 1378 гривень.  
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Отже, враховуючи те, що мінімальний страховий внесок розраховується 

як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, 

встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата 

(дохід), доходимо висновку, що до 1 вересня 2015 року мінімальний страховий 

внесок для фізичних осіб-підприємців становив 422, 64 гривні, а вже з 

1 вересня він зріс до 478, 16 гривень.  

У результаті аналізу наукових здобутків представників фінансового 

права у галузі загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини у часині 

нарахування обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, можна дійти висновку, що власне соціальне 

забезпечення почало зароджуватись на територіях, що нині є територіями 

сучасної України ще за часів Київської Русі. Однак безпосередньо інститут 

соціального страхування зазнав найбільшого розвитку вже на початку 

ХХ століття. Від 1991 року (з початком існування України як незалежної 

держави) розпочався новий етап розвитку соціального страхування, що 

характеризувався встановленням системи соціального забезпечення України 

та формуванням інституту соціального страхування.  

До моменту набрання чинності Закону України «Про збір та облік 

єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» платники соціальних внесків відраховували кошти до чотирьох 

окремих фондів соціального страхування, що значно ускладнювало процедуру 

адміністрування таких внесків. Законом України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

встановлювались положення щодо нарахування та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні. Саме з 

прийняттям цього Закону значно спрощено систему адміністрування єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні та 

розпочато нову еру сплати страхових платежів на території України. Разом із 

тим набрання законної сили Законом України «Про збір та облік єдиного 
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внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» спричинило 

виникнення низки прогалин, які потребують вирішення.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Соціальне забезпечення і соціальне страхування як інститути 

соціального страхування беруть початок ще з часів Стародавнього Риму. На 

території України перші ознаки зародження соціального страхування були 

помічені за часів Київської Русі та правління князя Володимира Великого.  

Аналіз історичних джерел і нормативно-правових актів дав змогу дійти 

висновку, що законодавство у частині регулювання правовідносин 

загальнообов’язкового державного соціального страхування активно 

змінювалося з розвитком суспільних відносин і формуванням держави, яка 

тепер має соціальне спрямування.  

Також можемо підсумувати, що законодавство з єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування зазнавало постійних 

змін і за часів існування вже незалежної України. Єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування було запроваджено як 

консолідований внесок лише у 2010 році, а обов’язок сплати з’явився на 

початку 2011 року.  

Водночас довготривалий розвиток інституту єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на жаль, не привів до 

остаточного визначення з належністю правовідносин щодо нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування до фінансових правовідносин, належності коштів від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування до складових елементів публічних доходів України та, 

відповідно, належності інституту єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування до предмета правового регулювання 

фінансового права України.  
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Під час проведення дослідження, результати якого викладені у Розділі 1 

«Місце єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в системі фінансового права України», було сформовано такі 

наведені нижче висновки. 

1. Поняття «публічні доходи», безумовно, ширше ніж поняття 

«державні доходи». Поняттям «публічні доходи» охоплено всі кошти,  що 

надходять до того чи іншого фонду коштів з метою подальшого використання 

таких коштів на задоволення публічного інтересу. Категорія публічних 

доходів не прив’язана до форми власності набувача коштів, а отже, вона 

охоплює собою надходження до державного бюджету, місцевих бюджетів 

та/або централізованих позабюджетних фондів коштів. Таким чином, можемо 

стверджувати, що категорія публічних доходів включає в себе державні 

доходи, доходи до місцевих бюджетів, а також доходи до централізованих 

фондів коштів, які спрямовуються на забезпечення публічного інтересу 

суспільства. 

2. Надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування спрямовуються державою на забезпечення 

виконання її завдань і функцій як держави соціальної за рахунок фондів коштів 

соціального страхування України, зокрема й на забезпечення публічного 

інтересу українського суспільства.  

3. Правовідносини щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування наділені всіма 

специфічними ознаками   фінансових правовідносин: виникають на підставі 

фінансової діяльності держави; урегульовані нормами фінансового права 

економічні відносини; виникають, змінюються і припиняються у процесі 

мобілізації, розподілу та використання централізованих і децентралізованих 

фондів коштів; мають державно-владний характер; наділені майновим 

характером правовідносин.  

Отже, можемо підсумувати, що єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування є складовим елементом публічних доходів 
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України, окрім того, правовідносини щодо нарахування, обчислення та сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

наділені всіма специфічними ознаками фінансово-правових відносин, що 

уможливлює формування висновку про те, що інститут єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування може розглядатися як 

інститут фінансового права України.  

4. На підставі аналізу спільних і відмінних ознак єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку можемо 

визначити такі їх спільні ознаки: обов’язковість сплати; публічність; 

законність; грошовий характер; регулярність сплати. 

5. Водночас єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та податок відрізняють: 

– надходження до різних фондів коштів. Так, податкові 

надходження акумулюються в Державному бюджеті України та бюджетах 

інших рівнів. Надходження від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування акумулюються 

виключно у фондах загальнообов’язкового державного соціального 

страхування;  

– наявність і відсутність цільового характеру використання. Як уже 

зазначалося, надходження від сплати податків не наділені ознакою їх 

цільового використання. Кошти акумулюються у бюджетах різних рівнів і 

спрямовуються на абстрактні витрати. При цьому кошти, що надійшли від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, мають цільовий характер і спрямовуються виключно на покриття 

страхових випадків, чітко визначених у законодавстві України; 

– безумовність платежу є ознакою, цілковито притаманною податку, 

однак вона не знаходить свого повного відображення у єдиному внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  
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6. У результаті проведеного досліджено було виокремлено такі 

ознаки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування: 

– консолідованість;  

– надходження коштів від сплати до системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування; 

– обов’язковість; 

– грошовий характер; 

– регулярність; 

– неналежність до податкової системи України; 

– неможливість акумулювання в Державному бюджеті України чи 

бюджетах інших рівнів; 

– публічність; 

– законність. 

7. На нашу думку, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування має достатню кількість характерних рис, які дають 

змогу відокремити його від податкових платежів в Україні.  

8. На основі проведеного дослідження можемо стверджувати, що 

включення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування до податкової системи України в сучасних реаліях призведе до 

спустошення та дефіциту фондів соціального страхування та, як наслідок, 

унеможливить реалізацію держави себе як держави соціальної, для якої 

людина, її життя та здоров’я є найбільшою соціальною цінністю.  

 

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ 

СТРАХУВАННЯ 
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2.1 Платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування як складовий елемент єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

 

На нашу думку, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування як обов’язковий платіж, що справляється до 

відповідних позабюджетних фондів коштів, має характеризуватися 

закріпленими на нормативному рівні його складовими елементами. Під 

складовими елементами потрібно розуміти основні принципи, норми, 

категорії та визначення, закріплення яких є обов’язковим для виникнення 

обов’язку з нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску.  

Елементи єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування – категорія, що не визначена ані на нормативному, ані на 

доктринальному рівнях. Вважаємо, що формування дефініції поняття 

«елементи єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» спричинить і надалі наукову дискусію, що стане поштовхом до 

подальшого всебічного та ґрунтовного дослідження категорії єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на доктринальному 

рівні і надасть можливість більш глибокого пізнати правову природу єдиного 

внеску на загальнообов’якове державне соціальне страхування. 

Окрім того, передбачаючи можливість подальшого реформування 

системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в 

Україні, зокрема і змін нормативно-правової бази, що регулює правовідносини 

у частині нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, вважаємо за необхідне 

визначити всі обов’язкові елементи єдиного соціального внеску, які мають 

бути встановлені та чітко описані на нормативному рівні. Адже, на нашу 

думку, тільки за умови дотримання такого підходу можливо буде мінімізувати  

відповідні прогалини у законодавстві України.  
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Для формування дефініції «елемент єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передусім потрібно 

з’ясувати, що, власне, треба розуміти під загальною категорією «елемент». 

У словнику української мови (Академічний тлумачний словник (1970–1980) 

визначено, що «елемент – складова частина чого-небудь – окрема сторона, 

риса чого-небудь» [100].  

Наприклад, податки та збори, які становлять податкову систему 

України, характеризуються з точки зору елементів, що чітко визначені 

пунктом 7.1 статті 7 Податкового кодексу України. Так, під час встановлення 

податку обов’язково визначаються такі елементи: платник податку, об’єкт 

оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення 

податку, податковий період, строк і порядок сплати податку, строк та порядок 

подання звітності про обчислення і сплату податку, а також може визначатися 

податкова пільга та порядок її застосування [55].  

Таким чином, можемо стверджувати, що елементами єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування є його складові частини, 

визначені та закріплені законом, що врегульовує правовідносини у частині 

нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. Елементи єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування  дають змогу 

охарактеризувати його як консолідований платіж до системи 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Таким чином, під елементами єдиного соціального внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування необхідно розуміти: 

1) платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; 

2) об’єкт нарахування;  

3) базу нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування; 
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4) ставку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; 

5) порядок і строки обчислення та сплати ЄСВ; 

6) звітний період; 

7) строк і порядок подання звітності з ЄСВ; 

8) пільги та порядок їх застосування.  

Незважаючи на те, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування було запроваджено тільки в 2011 році, Закон України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» зазнавав неодноразових змін. Зокрема, не раз змінювався і 

перелік платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  

Станом на 01 січня  2018 року у статті 4 Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» передбачено такі групи платників: 

1) роботодавці; 

2) фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену 

систему оподаткування; 

3) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: 

наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також 

медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну 

діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу 

подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності; 

4) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які 

підлягають страхуванню на інших підставах; 

5) особи, які беруть участь у системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на добровільних засадах. 

 

При цьому необхідно зауважити, що до роботодавців у розумінні Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
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соціальне страхування» належать: 

– підприємства, установи й організації, інші юридичні особи, утворені 

відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду 

діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на 

умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених 

законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-

правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо 

виконувані роботи (послуги, що надаються) відповідають видам діяльності 

відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення 

та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, 

інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть 

розрахунки із застрахованими особами; 

– фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які використовують працю 

інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, 

передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором 

(крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – 

підприємцем, якщо виконувані роботи (послуги, що надаються) відповідають 

видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців); 

– фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні 

особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору 

(контракту); 

– дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, 

представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та 

організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства 

України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із 

застрахованими особами; 

– дипломатичні представництва та консульські установи іноземних 

держав, філії, представництва й інші відокремлені підрозділи іноземних 
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підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на 

території України; 

– підприємства, установи, організації, фізичні особи, які 

використовують найману працю, військові частини й органи, які виплачують 

грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у 

зв’язку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або компенсацію 

відповідно до законодавства для таких осіб: 

1) військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової 

військової служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у 

тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, 

визначеного законами України «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію» і «Про військовий обов’язок і військову службу»; 

2) патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків 

сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове 

забезпечення відповідно до законодавства; 

3) осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, 

перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й отримують 

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; 

4) осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних силах 

України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, 

Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту; 

5) осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні 

дитини; 

6) одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, 

опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з 

інвалідністю, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд 

за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за 

висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або 



 79 

досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують 

допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства; 

– інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції (у тому числі 

постійне представництво інвестора-нерезидента), що використовує працю 

фізичних осіб, найнятих на роботу в Україні на умовах трудового договору 

(контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за 

цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, 

укладеного з фізичною особою – підприємцем в Україні, якщо виконувані 

роботи (послуги, що надаються) відповідають видам діяльності, зазначеним у 

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців). 

Справді, норми Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» надають досить чітке 

розуміння того, хто є роботодавцем для цілей сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове держане соціальне страхування через встановлення 

відповідних категорій осіб.  

Однак потрібно звернути увагу на те, що деякі категорії платників 

єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування підпадають під подвійний обов’язок зі сплати ЄСВ. Це стосується 

передусім фізичних осіб – підприємців і осіб, які провадять незалежну 

професійну діяльність. Згідно з нормою статті 4 Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» фізична особа – підприємець зобов’язана сплачувати єдиний 

соціальний внесок як «роботодавець», якщо вона має найманих працівників, 

та як фізична особа-підприємець (як окрема категорія осіб, що зобов’язані 

сплачувати єдиний соціальний внесок). Доцільно зауважити, що такі випадки 

не стосуються фізичних осіб – підприємців, які перебувають на першій групі 

спрощеної системи оподаткування, адже згідно з пунктом 1) підпункту 291.4 

статті 291 Податкового кодексу України на першій групі спрощеної системи 

оподаткування мають право перебувати виключно фізичні особи-підприємці, 
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які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно 

роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять 

господарську діяльність з надання послуг населенню і обсяг доходу яких 

протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень [55]. Тобто, 

виходячи з обмежень, встановлених Податковим кодексом України, фізичні 

особи – підприємці – платники єдиного податку не можуть мати найманих 

працівників, а отже, за умови дотримання ними норм чинного законодавства 

України, в них не виникає обов’язку зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування як у роботодавця.  

Водночас необхідно враховувати випадки, коли фізична особа –

підприємець, що перебуває на першій групі сплати єдиного податку, в 

порушення вимог Податкового кодексу України, наймає фізичних осіб для 

виконання ними трудових функцій. У такому випадку на особу покладається 

обов’язок зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, а також стосовно неї вживаються заходи 

відповідальності, передбачені податковим законодавством України. 

Щодо визначення категорій осіб, які вважаться фізичними особами –

підприємцями, то Закон про ЄСВ жодним чином не ідентифікує категорію 

«фізична особа – підприємець» як платника ЄСВ. У такому випадку вважаємо 

за необхідне використовувати поняття фізичної особи – підприємця за 

аналогією. Проаналізувавши  положення Господарського кодексу України, 

зокрема статті 42 [16], можемо підсумувати, що фізичні особи – підприємці – 

це фізичні особи, які здійснюють самостійну, ініціативну, систематичну, на 

власний ризик господарську діяльність з метою досягнення соціальних та 

економічних результатів і досягнення прибутку. Крім того, згідно з 

положеннями статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» [74] фізичні 

особи – підприємці підлягають обов’язковій державній реєстрації в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань. Фізичні особи – підприємці також можуть обрати 
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спрощену систему оподаткування і перейти на сплату єдиного податку. В 

такому разі фізична особа – підприємець має відповідати низці вимог, 

встановлених Податковим кодексом України, які стосуються виду діяльності, 

розміру доходу (прибутку) тощо.  

Отже, для усунення прогалини у вигляді відсутності легальної дефініції 

поняття «фізична особа – підприємець» для цілей нарахування, обчислення та 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у нормах спеціального законодавства України пропонуємо 

статтю 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» доповнити пунктом 

такого змісту: «Фізичною особою – підприємцем – платником єдиного 

соціального внеску, є фізична особа, яка у встановленому законодавством 

порядку здійснює самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик 

господарську діяльність з метою досягнення соціальних та економічних 

результатів. Порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними 

особами – підприємцями визначається цим Законом з урахуванням системи 

оподаткування, на якій перебуває така особа».  

Поряд із загальним обов’язком зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування Законом України «Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» встановлені і винятки. Зокрема, у випадку, якщо фізична особа 

– підприємець (зокрема й та, яка перебуває на спрощеній системі 

оподаткування) одночасно є пенсіонером за віком або інвалідом та отримує 

відповідну пенсію або соціальну допомогу, то вона звільняється від сплати 

єдиного соціального внеску за себе і може бути платником єдиного внеску 

виключно у разі укладання договору про добровільну участь у системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

Хоча, на нашу думку, вказана норма підлягає редагуванню. Так, у 

статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено перелік 

осіб, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. До такого переліку не 

належать фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну 

професійну діяльність. А отже, законодавець встановлює право фізичних осіб 

– підприємців брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, не враховуючи положення статті 10 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», згідно з якими фізичні особи – підприємці 

взагалі не належать до осіб, які можуть сплачувати єдиний соціальний внесок 

добровільно.  

Таким чином, право на звільнення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування має виключний перелік 

осіб: 

1) особи, які отримують пенсію за віком та отримують у зв’язку з цим 

відповідні виплати (пенсію, соціальну допомогу), що передбачені 

законодавством України; 

2) особи з інвалідністю, які отримують у зв’язку з цим відповідні 

виплати (пенсію, соціальну допомогу). 

3) особи, які досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [75] та отримують 

відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. 

Отже, доходимо висновку, що фізичні особи – підприємці (зокрема й ті, 

які обрали спрощену систему оподаткування) та члени фермерського 

господарства (якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на 

інших підставах) набувають право на звільнення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе виключно, якщо 

вони належать до однієї з указаних вище груп осіб.  

Також потрібно вказати, що фізичні особи – підприємці (зокрема й ті, 

що обрали спрощену систему оподаткування), які, наприклад, отримують 
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пенсію у зв’язку із втратою годувальника, пенсію за вислугу років, пенсію у 

зв’язку з участю в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

зобов’язані сплачувати єдиний внесок за загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

Однак неоднакове тлумачення норми частини 4 статті 4 Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» та статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування призвело до виникнення значної кількості 

спорів між платниками та контролюючими органами. Наприклад, поширеною 

була ситуація, за якої платники відстоювали в судовій гілці влади своє право 

на звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у зв’язку з отриманням пенсії по втраті годувальника. 

Так, ще до реформи судової влади в Україні Верховний Суд України дійшов 

висновку, що «положення статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у частині 

звільнення від сплати єдиного соціального внеску за себе фізичними особами 

– підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, не 

поширюються на таких осіб, якщо вони отримують пенсію у зв’язку з втратою 

годувальника. Отже, пенсія у зв’язку з втратою годувальника не є підставою 

для звільнення фізичних – осіб підприємців на спрощеній системі 

оподаткування від сплати єдиного соціального внеску» [60]. Таку ж позицію 

Верховний Суд України висловлював і в низці інших постанов, наприклад, 

постанові Верховного Суду України від 26 травня 2015 року № 21-228а15 [61], 

постанові Верховного Суду України від 6 жовтня 2015 року № 21-2531а15 [59] 

та постанові Верховного Суду України від 16 січня 2016 року № 805/3949/14 

[62].  

Після реформування судової гілки влади новий Верховний Суд також не 

оминув проблему звільнення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе. Так, Верховний 
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Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в постанові по 

справі № 805/2195/17-а дійшов висновку, що «звільнення фізичної особи –

підприємця, який обрав спрощену систему оподаткування, від сплати єдиного 

внеску можливе при наявності двох умов, по-перше, така особа повинна мати 

статус пенсіонера за віком або інваліда, по-друге, отримувати відповідно до 

закону пенсію або соціальну допомогу» [60]. Водночас потрібно виокремити 

ще одну позицію, сформовану колегією суддів Касаційного адміністративного 

суду. Ця позиція стосується надання права на звільнення від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особам, які 

досягли пенсійного віку на пільгових підставах, що визначені статтею 13 

Закону України «Про пенсійне забезпечення» [89]. Суд дійшов висновку, що 

право на отримання пільги у вигляді звільнення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе пов’язується, в 

тому числі, з виходом особи на пенсію за віком, однак норма частини 4 

статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не містить жодних 

обмежень та умов набуття фізичною особою – підприємцем статусу 

пенсіонера за віком. Таким чином, як стверджує Суд, право на звільнення від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування мають, зокрема й особи, яким було призначено пенсію за віком 

на пільгових умовах (визначені статтею 13 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення). 

Зауважимо, що норма частини 4 статті 4 Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», на нашу думку, невиправдано не включає до кола осіб, які 

звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а 

саме: наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а 

також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну 

діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.  
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Отже, проаналізувавши судову практику в частині вирішення спорів, що 

стосуються звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування фізичними особами-підприємцями та 

членами фермерського господарства і виокремивши основні практичні 

проблеми у цій частині, пропонуємо: 

1) абзац перший частини 4 статті 4 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

викласти у такій редакції: «Особи, зазначені у пунктах 4 та 5 частини першої 

цієї статті, звільняються від сплати єдиного внеску, якщо вони отримують 

пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого 

статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну 

допомогу. Особи, які отримують інші види пенсії та/або соціальної допомоги 

зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальних підставах. У разі 

помилкової сплати такими особами сум єдиного соціального внеску, за себе, 

помилково сплачені кошти підлягають поверненню у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову та 

митну політику»; 

2) частину 4 статті 4 доповнити абзацом другим такого змісту: «Особи, 

зазначені у пункті 51 частини першої цієї статті звільняються від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо 

вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли 

віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію 

або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску 

виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування».  

Таким чином, правом на отримання пільги у вигляді звільнення від 

сплати ЄСВ за себе будуть наділені фізичні особи – підприємці (зокрема й ті, 

які обрали спрощену систему оподаткування), особи, які провадять незалежну 
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професійну діяльність і члени фермерського господарства, якщо вони не 

належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. Окрім того, 

у запропонованій редакції частини четвертої статті 4 Закону України «Про збір 

та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» враховано норму статті 10 цього ж Закону, відповідно до якої 

право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування мають виключно 2 зазначені нижче групи осіб. 

1. Члени фермерського господарства, особистого селянського 

господарства. 

2. Особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових 

відносинах із роботодавцями, визначеними у пункті 1 частини першої статті 4, 

та не належать до платників єдиного внеску, визначених у пунктах 4 

та 5 частини першої статті 4 цього Закону, зокрема й іноземці та особи без 

громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни 

України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо 

інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, – на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування звільняються 

не лише особи, які отримують пенсію за віком або по інвалідності, а й інші 

категорії осіб. Так, у пункті 92 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» визначено, що під час особливого періоду, який 

визначається статтею 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію» [85], всі платники єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, які визначені статтею 4 спеціального закону, 

які призвані на військову службу під час мобілізації, або залучені до 

виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами 

воєнного часу, на весь строк їх військової служби звільняються від виконання 
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своїх обов’язків, визначних пунктом 2 статті 6 Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», якщо вони не є роботодавцями.  

Тобто законодавець, формуючи норму пункту 92 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» фактично позбавляє 

права мобілізованих платників єдиного соціального внеску на звільнення 

від його сплати, якщо такі особи використовують працю найманих осіб або 

мають укладені цивільно-правові договори.  

Разом із тим на практиці ця норма тлумачиться зовсім по-іншому. Так, 

право на звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування виникає у всіх платників єдиного внеску, 

однак, виключно за себе. Інакше кажучи, мобілізована фізична особа –

підприємець, яка використовує працю найманих осіб, має право не сплачувати 

єдиний соціальний внесок за себе, однак не звільняється від обов’язку зі 

сплати єдиного соціального внеску як роботодавець. 

У зв’язку з цим пропонуємо внести зміни до абзацу першого пункту 92  

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та 

викласти його у такій редакції: «Під час особливого періоду, 

визначеного Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

платники єдиного внеску, перелік яких встановлено у статті 4 Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», призвані на військову службу під час мобілізації або залучені 

до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими 

штатами воєнного часу, на весь строк їх військової служби звільняються від 

виконання своїх обов’язків, визначених у пункті 2 статті 6 Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» за себе».  
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При цьому звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування не має автоматичного характеру. Тобто особа 

має виконати визначені законодавством умови задля звільнення від обов’язку 

від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та штрафних санкцій, пені. Як визначено в абзаці 2 пункту 92 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 

підставою для звільнення від обов’язку зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування мають особи, які 

своєчасно подали заяву та копію військового квитка чи іншого належного 

документа, що підтверджує дані про призов платника ЄСВ.  

Не можемо не звернути увагу на декілька основних проблем, що можуть 

спричиняти певні проблеми під час правозастосування.  

По-перше, як убачається з норми абзацу другого пункту 92 Прикінцевих 

та перехідних положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», задля звільнення від 

обов’язку зі сплати єдиного соціального внеску особа має подати до 

відповідного контролюючого органу заяву. При цьому вказана норма не 

містить будь-яких вимог щодо власне форми такої заяви. Ця вимога міститься 

безпосередньо в абзаці другому підпункту 8) пункту 2 розділу  IV «Інструкції 

про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 20.04.2015 № 449. Так,  «платники єдиного внеску, 

визначені абзацами третім, четвертим підпункту 1 пункту 1 розділу 2 цієї 

Інструкції, протягом 10 днів після демобілізації або після закінчення лікування 

(реабілітації) подають до органів доходів і зборів заяву за формою згідно з 

додатком 1 до цієї Інструкції та копію військового квитка або копію іншого 

документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних 

про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, 

на особливий період» [79].  
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По-друге, законодавець чітко вказує, що «Підставою для такого 

звільнення є заява фізичної особи – підприємця…», таким чином фактично 

звужуючи коло осіб, які мають право на звільнення від сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на підставі, 

визначеній в абзаці першому пункту 92 Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування». Адже право на звільнення від сплати 

єдиного соціального внеску відповідно до абзацу першого пункту 92 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

мають перелічені нижче категорії осіб, які сплачують єдиний соціальний 

внесок за себе. 

1. Фізичні особи – підприємці (зокрема й ті, які обрали спрощену 

систему оподаткування).  

2. Особи, які провадять незалежну професійну діяльність.  

3. Члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, 

які підлягають страхуванню на інших підставах. 

Отже, подавати заяву до контролюючого органу про звільнення від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування мають право не тільки фізичні особи – підприємці, а й особи, які 

провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського 

господарства.  

По-третє, нормою Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і нормою Інструкції 

про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від 20.04.2015 № 449 передбачено подання 

заяви тільки з копією військового квитка або копією іншого документа, 

виданого відповідним державним органом із зазначенням даних про призов 

такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий 

період. Таким чином, якщо особа звернеться до відповідного контролюючого 
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органу з оригіналом військового квитка чи іншого документа, що підтверджує 

факт проходження особою військової служби за призовом під час мобілізації 

на особливий період, то фактично контролюючий орган має право відмовити 

особі у прийнятті заяви, що надалі може призвести до пропущення 

встановленого законодавством строку – 10 днів.  

 Для прикладу розглянемо постанову Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду у справі № 804/6678/16 

від 22.08.2018. Спір виник на підставі відмови контролюючого органу у 

звільненні платника  від обов’язку зі сплати єдиного соціального внеску на 

підставі подачі заяви не за встановленою формою. Проаналізувавши всі 

обставини справи, колегія суддів дійшла такого висновку: «Маючи намір 

реалізувати своє право на звільнення від сплати єдиного внеску на період 

військової служби, позивач вчинив дії для реалізації такого права, однак в 

результаті необізнаності щодо необхідності дотримання певної форми заяви 

про звільнення від виконання обов’язку зі сплати єдиного внеску був 

позбавлений наданого йому законом права на таке звільнення. Таким чином, 

колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій щодо 

необхідності задоволення позовних вимог задля відновлення порушеного 

права» [63]. 

Вважаємо, що чисельність таких спорів можна мінімізувати шляхом 

внесення відповідних змін до законодавства України. Насамперед, вважаємо, 

що абзац другий пункту 92 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» необхідно доповнити бланкетною нормою, що 

безпосередньо у нормі спеціального закону міститиме вказівку на наявність 

форми заяви. Крім того, нанашу думку, платникам потрібно надати право 

підтверджувати своє право на звільнення від сплати єдиного соціального 

внеску, зокрема й шляхом пред’явлення оригіналу військового квитка чи 

іншого належного документа.  
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Таким чином, абзац другий пункту 92, на наш погляд, необхідно 

викласти у такій редакції: «Підставою для такого звільнення є заява особи та 

військовий квиток (його копія) або інший документ (його копія), видана 

відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи 

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які 

подаються до органу доходів і зборів фізичною особою – підприємцем 

протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована особа перебуває 

на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час 

мобілізації, то заява і військовий квиток (його копія) або інший документ, 

виданий відповідним державним органом (його копія), подаються протягом 

10 днів після закінчення її лікування (реабілітації). Форма заяви, що подається 

до контролюючого органу, встановлюється центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну податкову та митну політику».  

Зауважимо, що право на звільнення від обов’язку зі сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування мають також 

перелічені нижче категорії осіб. 

1. Платники єдиного внеску, які перебувають на обліку в органах 

доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, визначених 

переліком, зазначеним у статті 2 Закону України «Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції» [95], де проводилася 

антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента 

України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної 

загрози і збереження територіальної цілісності України» від 

14.04.2014 № 405/2014 [91]. 

2. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької 

станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція 

споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії 

по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 
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3. Особи, визначені статтею 4 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

звільняються від обов’язку зі сплати єдиного соціального внеску на весь 

період їх незаконного позбавлення волі на території проведення 

антитерористичної операції за заявою члена сім’ї, що підтверджується даними 

державного правоохоронного органу спеціального призначення, який 

забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого 

платника. 

Зауважимо, що форму заяви члена сім’ї особи, яка була незаконно 

позбавлена волі на території проведення антитерористичної операції, також 

встановлено в Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а отже, вважаємо за 

необхідне доповнити пункт 98 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» бланкетною нормою, що вказуватиме на необхідність 

подання заяви саме за встановленою формою.   

Ще однією категорією осіб, що визначена у статті 4 Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», є особи, які беруть добровільну участь у системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. Право на 

добровільну участь мають: 

1) члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать 

до осіб, які підлягають страхуванню; 

2) особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових 

відносинах з роботодавцями, визначеними у пункті 1 частини першої статті 4, 

та не належать до платників єдиного внеску, визначених у пунктах 4, 5 та 5-

1 частини першої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема й іноземці та 

особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, 

громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами 
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України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – на 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. 

Зауважимо, що у тексті Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не 

закріплено визначення поняття «член особистого селянського господарства». 

Тому звернемося до Закону України «Про особисте селянське господарство» 

від 15.05.2003 № 742-IV. Так, у статті 8 цього Закону визначено, що члени 

особистих селянських господарств є особами, які забезпечують себе роботою 

самостійно і відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» [88] 

належать до зайнятого населення за умови, що робота в цьому господарстві 

для них є основною. Разом із тим діяльність, пов’язана з веденням особистого 

селянського господарства, не є підприємницькою діяльністю, як зазначено у 

нормі частини 3 статті 1 [78]. Отже, члени особистих селянських господарств 

не зобов’язані реєструватися як фізичні особи –підприємці задля участі в 

особистому селянському господарстві.  

У пункті 2) статті 7 Закону України «Основи законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено, що особи, 

які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі 

працівники, які не є членами творчих спілок) та громадяни – суб’єкти 

підприємницької діяльності підлягають загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванню. При цьому в абзаці другому пункту 2 статті 7 також 

встановлено, що перелік, доповнення та уточнення кола осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню <…> 

визначаються законами України за видами страхування [51].  

У зв’язку з наведеним вище постає запитання: «Чи може взагалі у осіб, 

які є членами особистих селянських господарств, виникати право на 

добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування?».  
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Справді, право на добровільну сплату єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування виникає у членів 

особистих селянських господарств, які не належать до осіб, які підлягають 

страхуванню. При цьому згідно зі статтею 4 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» до 

переліку платників належать особи, які провадять незалежну професійну 

діяльність, при цьому, перелік осіб, які можуть вважатися такими, що 

провадять незалежну професійну діяльність, не є вичерпним. Отже, доходимо 

висновку, що особи, які є учасниками особистих селянських господарств, 

можуть розглядатися як особи, які здійснюють незалежну професійну 

діяльність у розумінні Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Відповідно, виходячи 

з норми пункту 4) частини 1 статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», такі особи є 

платниками єдиного соціального внеску на обов’язковій основі.  

У пункті 1 Розділу V Інструкції про порядок нарахування і сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від 20.04.2015 № 449 надається більш розширене тлумачення кола осіб, які 

мають право на добровільну сплату єдиного соціального внеску. Так, до них 

належать члени особистих селянських господарств, якщо вони не належать до 

осіб, які підлягають страхуванню, – на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (одночасно на пенсійне, на випадок безробіття, 

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності).     

При цьому практика укладання договорів про добровільну участь 

у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 

свідчить про протилежне. Члени особистих селянських господарств досить 

активно заключають договори про добровільну участь у системі 
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загальнообов’язкового державного соціального страхування без будь-яких 

перешкод із боку контролюючих органів.  

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне внести зміни до Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», зокрема, пункт 5) частини 1 статті 4 викласти у такій редакції: 

«Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, 

літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також 

медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну 

діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу 

подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності. Особи, які беруть 

учать в особистому селянському господарстві не є особами, які провадять 

незалежну професійну діяльність для цілей цього Закону».  

Із 01 січня 2018 року до переліку осіб, які зобов’язані сплачувати єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, було 

включено членів фермерських господарств, якщо такі особи не підлягають 

страхуванню на інших підставах (пункт 51 частини 1 статті 4 Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування»).  

Спеціальним законом, що регулює діяльність фермерських господарств 

є Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973-IV. Так, 

у частині 1 статті 1 цього Закону визначено, що фермерське господарство 

являє собою форму підприємницької діяльності громадян, які виявили 

бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, переробляти її 

та здійснювати її реалізацію з метою отримання прибутку на земельних 

ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, 

для ведення фермерського господарства, відповідно до закону. Також 

відповідно до частини 4 статті 1 фермерське господарство підлягає державній 

реєстрації як юридична чи фізична особа –підприємець. В абзаці третьому 

частини 5 статті 1 визначено, що головою фермерського господарства може 

бути лише член відповідної сім’ї. Водночас згідно зі статтею 3 Закону України 
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«Про фермерське господарства» до переліку осіб, які вважаються членами 

фермерського господарства, належать: 

1) подружжя; 

2) їхні батьки та діти, які досягли 14-річного віку; 

3) інші члени сім’ї та родичі, які об’єдналися для спільного ведення 

фермерського господарства (дружина (чоловік) батьки, діти, баба, дід, 

прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та 

двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови фермерського 

господарства, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають 

у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними 

членами сім’ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або 

дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або 

дружини, у тому числі усиновлені ними діти) [96].  

Як випливає із визначення «член фермерського господарства», 

закріпленого нормою Закону України «Про фермерське господарство», голова 

фермерського господарства не належить до кола його членів, а отже, постає 

закономірне питання про виникнення/невиникнення у голови фермерського 

господарства обов’язку зі сплати єдиного соціального внеску. Одразу 

зауважимо, що таке питання виникає лише стосовно голів фермерських 

господарств, які зареєстровані як юридичні особи, адже в іншому випадку, 

голова фермерського господарства є фізичною особою –підприємцем.  

Державна фіскальна служба України у листі від 12.01.2018 № 1020/7/99-

99-13-02-01-17 дотримувалась позиції, яка полягала у тому, що на голів 

фермерських господарств не поширюється норма пункту 51 частини 1 статті 4 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування». Обґрунтовувалась така позиція саме тим, 

що голови фермерських господарств не належать до кола осіб, які є його 

учасниками. Так, Держана фіскальна служба України у вказаному вище листі 

вказує: «Зазначена норма не поширюється на членів фермерських 

господарств, які є застрахованими особами (найманими працівниками, 
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фізичними особами – підприємцями, головами фермерських господарств як 

юридичних осіб, так і фізичних осіб – підприємців зі статусом сімейного 

фермерського господарства)» [86]. Викладеної позиції представники 

контролюючих органів дотримувалися аж до червня 2018 року. Так, 2 липня 

2018 року Державна фіскальна служба України оприлюднила власний лист 

від 28.06.2018 № 19425/7/99-99-13-02-01-07 «Про надання інформації». Саме 

цим листом Державна фіскальна служба України відкликала із застосування 

місць лист від 12.01.2018 № 1020/7/99-99-13-02-01-17 та повідомила про 

видання нового роз’яснення, відповідно до якого: «Голова та інші члени 

фермерського господарства підлягають страхуванню на підставі 

пункту 51 частини першої статті 4 Закону № 2464. Винятком із цього правила 

є випадки, коли голова або інший член фермерського господарства належить 

до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах» [87]. 

Таким чином, доходимо висновку, що нинішній стан нормативного 

регулювання нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування членами та головами 

фермерських господарств допускає неоднакове, суперечливе тлумачення норм 

у цій частині. Тому пропонуємо пункт 51 частини 1 статті 4 Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» викласти зі змінами у такій редакції: «члени фермерського 

господарства та його голова, якщо вони не належать до осіб, які підлягають 

страхуванню на інших підставах».  

  

2.2 Об’єкт, база та порядок нарахування, обчислення, та  сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

 

Перш ніж визначати поняття бази нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, вважаємо за необхідне 

визначитись із тим, що необхідно розуміти під поняттям «об’єкт нарахування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».  
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Безпосередньо законодавство України, що регулює правовідносини у 

частині нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не використовує 

категорію «об’єкт нарахування ЄСВ». При цьому норми статей Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» періодично вказують, що не є об’єктом нарахування 

єдиного соціального внеску. У пункті 12 Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» визначено, що не є об’єктом нарахування 

єдиного внеску виплата резидентом України доходу фізичним особам – 

нерезидентам, що провадять підприємницьку діяльність у сфері 

кінематографії не на території України.  

Тимчасово згідно з пунктом 92 Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» не є об’єктом нарахування ЄСВ виплати, що 

здійснюються за виконання робіт та/або надання послуг на території України 

або за її межами у період підготовки та проведення в Україні фінальних матчів 

Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018, 

зокрема але не виключно, у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків 

та добових, оплати проживання, забезпечення медичного страхування та/або 

страхування життя таким особам або третім особам на користь таких осіб 

тощо.  

Вважаємо, що під категорією «об’єкт нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» необхідно розуміти 

родове поняття, з яким, у поєднанні з належністю особи до переліку осіб, які є 

платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, законодавець пов’язує виникнення обов’язку зі сплати єдиного 

соціального внеску. Тобто категорія «об’єкт нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» включає в себе всі види 

виплат і доходів (прибутку), що перераховані у статті 7 Закону України «Про 
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збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування»: 

1) заробітна плата, що нарахована кожній застрахованій особі, 

заохочувальні та компенсаційні виплати, винагорода за цивільно-правовими 

договорами  (для роботодавців); 

2) грошове забезпечення застрахованої особи, оплата перших п’яти днів 

тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок роботодавця, 

допомога по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та 

пологами, допомога, надбавка, компенсація відповідно до законодавства (для 

роботодавців); 

3) дохід (прибуток), отриманий від діяльності фізичної особи – 

підприємця (окрім тієї, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування), 

осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, учасників фермерського 

господарства, що підлягає обкладенням податком на доходи фізичних осіб 

(для відповідних категорій платників ЄСВ); 

4) самостійно визначена сума (для фізичних осіб – підприємців, які 

обрали спрощену систему  оподаткування); 

5) допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога у зв’язку з 

вагітністю та пологами (для підприємств, установ, організацій, військових 

частин та органів, які виплачують грошове такі суми коштів визначеним 

абзацами пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

При цьому, вважаємо, що під базою нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування потрібно розуміти 

конкретні показники об’єкта нарахування ЄСВ – розмір виплат, розмір 

доходу, розмір мінімальної заробітної плати. Отже, стаття 7 База нарахування 

єдиного внеску Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» містить перелік видів 

виплат і доходів, на які нараховується єдиний соціальний внесок. Водночас у 
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цій статті не визначено конкретних вартісних і кількісних характеристик таких 

видів виплат.  

Отже, на нашу думку, назву статті 7 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

потрібно змінити на «Об’єкт нарахування єдиного внеску».  

Таким чином, пропонуємо об’єкт нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначати через перелік 

його складових елементів. Об’єктом нарахування єдиного соціального внеску 

є заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, винагорода за 

цивільно-правовими договорами, доходи від здійснення підприємницької 

діяльності, грошове забезпечення застрахованих осіб, допомога по тимчасовій 

непрацездатності й інші об’єкти, визначені у Законі України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».  

Базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, в свою чергу, є вартісні характеристики об’єкта 

нарахування єдиного соціального внеску. Саме шляхом застосування ставки 

єдиного внеску до бази його нарахування і визначається сума належного до 

сплати ЄСВ.   

Фактично основною відмінністю між об’єктом нарахування єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та базою його 

нарахування є те, що обов’язок зі сплати ЄСВ пов’язується не з розміром бази 

його нарахування, а з наявністю доходу (прибутку), інших виплат, що є 

об’єктом його нарахування та з належністю особи до переліку платників 

єдиного соціального внеску.  

Отже, базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування є вартісне вираження (характеристика) 

об’єкта нарахування ЄСВ. 

Важлива характерна ознака бази нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування – наявність 

законодавчого обмеження її розміру у вигляді «максимальної величини бази 
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нарахування єдиного соціального внеску». Так, у пункті 4) частини 1 статті 1 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» визначено, що максимальною величиною 

бази нарахування єдиного внеску є максимальна сума доходу застрахованої 

особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок.  

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 

рік» від 15.09.2018 № 9000 [73], починаючи з 01 січня 2019 року, розмір 

мінімальної заробітної плати становив 4173 гривні на місяць. Таким чином, 

розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 2019 році становив 

62 595 гривень на місяць.  

Максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску є 

категорією, що зазнала багатьох змін із моменту запровадження єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні. Так, 

на момент прийняття Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» максимальною 

величиною бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування була сума у розмірі п’ятнадцяти 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого законом, на 

дату, на яку нараховувався єдиний внесок. Таким чином, максимальна 

величина бази нарахування єдиного внеску змінювалась протягом 

бюджетного року. Наприклад, у 2011 році відповідно до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2011 рік» [71] прожитковий мінімум для 

працездатних осіб встановлювався у таких розмірах: 

з 01 січня 2011 року – 941 гривня на місяць; 

з 01 квітня 2011 року – 960 гривень на місяць; 

з 01 жовтня 2011 року – 985 гривень на місяць; 

з 01 грудня 2011 року – 1004 гривні на місяць. 
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Отже, протягом 2011 року максимальна величина бази нарахування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

змінювалась 4 рази і становила: 

у період з 01 січня по 31 березня 2011 року – 14 115 гривень на місяць; 

у період з 01 квітня по 30 вересня 2011 року – 14 400 гривень на місяць; 

у період з 01 жовтня по 30 листопада 2011 року – 14 775 гривень на 

місяць; 

у період з 01 грудня по 31 грудня 2011 року – 15 060 гривень на місяць. 

Розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування і сьогодні є питанням, 

яке викликає суперечки як між представниками юридичної практики, так і між 

представниками науки. 

Так, у Верховній Раді України було зареєстровано проєкт Закону про 

внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо скасування 

максимальної величини бази нарахування єдиного внеску від 26.04.2017 

№ 6414 [68].  Автори цього проєкту пропонують скасувати максимальну базу 

нарахування єдиного соціального внеску, оскільки, на думку його авторів, 

норма, що встановлює максимальну величину бази нарахування єдиного 

соціального внеску, сприяє дефіциту Пенсійного фонду України, позаяк певна 

кількість пенсіонерів отримує пенсію від суми доходу, з якого не було 

сплачено страхові внески.  

Раніше у Верховній Раді України було зареєстровано інший проєкт 

Закону «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

щодо становлення справедливого порядку сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 16.11.2016 № 5408 

[70], яким максимальну величину бази нарахування єдиного соціального 

внеску пропонується збільшити до 300 розмірів мінімальної заробітної плати 

на місяць.  
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Таким чином, за умови прийняття даного законопроєкту, який перебуває 

на розгляді у комітетах Верховної Ради України, максимальна величина бази 

нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування могла зрости до 1 251 900 гривень на місяць. 

Та чи, справді, таке збільшення максимальної величини бази 

нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування або її скасування взагалі спричинить збільшення надходжень до 

фондів, між якими відбувається розподілення коштів, що надходять від сплати 

єдиного соціального внеску. 

По-перше, варто зазначити, що згідно з даними Державної служби 

статистики у період з січеня по липень 2018 року середня заробітна плата 

серед населення України становила 8490 гривень на місяць [19]. Тобто навіть 

при нині встановленому розмірі максимальної величини бази нарахування 

єдиного соціального внеску ЄСВ  більшість роботодавців України сплачує з 

повного обсягу заробітної плати. 

По-друге, із 01 січня 2016 року Законом України від 24.12.2015 № 909-

VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2016 році» фізичні особи – наймані працівники були виключені 

з переліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. Тобто весь тягар сплати єдиного соціального внеску з 

заробітних плат було перекладено на роботодавців. Тому, вважаємо, що 

подальше збільшення навантаження зі сплати ЄСВ на роботодавців може 

спричинити зворотний ефект у вигляді тінізації виплат і приховування доходу 

[69].  

Таким чином, на нашу думку, збільшення максимальної величини бази 

нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування або її скасування як такої не спричинить кардинального 

зростання надходжень до фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, а навпаки, може спричинити ще більший дефіцит 
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фондів, між якими розподіляються кошти від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Законодавцем також визначено поняття «мінімальний страховий 

внесок». Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» мінімальний 

страховий внесок – сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як 

добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, 

встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата 

(дохід), та підлягає сплаті щомісяця. Із наведеного визначення можемо 

виокремити такі складові елементи: 

1) об’єкт – мінімальна заробітна плата; 

2) база – розмір мінімальної заробітної плати; 

3) ставка – розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який 

нараховується заробітна плата (дохід). 

Мінімальна заробітна плата є сталим поняттям. Розмір мінімальної 

заробітної плати встановлюється щороку законами України про Державний 

бюджет України на відповідний рік. Розмір мінімальної заробітної плати 

змінюється щорічно, а інколи – декілька разів на рік. Саме тому, вважаємо, що 

«мінімальна заробітна плата»  може бути і як об’єктом нарахування єдиного 

соціального внеску, і як базою нарахування єдиного соціального внеску, якщо 

йдеться про конкретний показник, встановлений конкретним Законом України 

про Державний бюджет України.  

Отже, на нашу думку, поряд із поняттям мінімального страхового внеску 

існує й поняття «мінімальна база нарахування єдиного соціального внеску», 

що визначається у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).  

Порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначені нормами 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», а також Інструкцією про порядок 
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нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, затвердженою наказом Міністерства фінансів України 

від 20.04.2015 № 449 [79].  

Відповідно до частини 5 статті 8 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

єдиний внесок (окрім встановлених законодавством виключень) 

встановлюється у розмірі 22 відсотки бази нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Для окремих категорій платників єдиного соціального внеску 

встановлюються також пільгові ставки єдиного соціального внеску.  

Так, фізичні особи –підприємці (зокрема й ті, що обрали спрощену 

систему оподаткування), які використовують працю осіб з інвалідністю, 

сплачують ЄСВ за ставкою 8,41 відсотка (із заробітних плат, що виплачуються 

особам з інвалідністю). Підприємства й організації всеукраїнських 

громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема Українського товариства 

глухих та Українського товариства сліпих, у яких кількість осіб з інвалідністю 

становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за 

умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше 

25 відсотків суми витрат на оплату праці, сплачують ЄСВ за ставкою 

5,3 відсотка бази нарахування ЄСВ. Підприємства й організації громадських 

організацій осіб з інвалідністю, у яких кількість осіб з інвалідністю становить 

не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд 

оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше 25 відсотків суми 

витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5,5 відсотка бази 

нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю. 

Отже, законодавством України, що регулює правовідносини у частині 

нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, визначено дві групи ставок єдиного 

соціального внеску: 

1) загальна ставка – 22 відсотки;  
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2) пільгові ставки – 8,41 відсотка, 5,5 відсотка, 5,3 відсотка.  

За загальним правилом сума належного до сплати єдиного соціального 

внеску визначається як добуток бази нарахування ЄСВ та ставки єдиного 

соціального внеску. При цьому база нарахування єдиного соціального внеску 

не може бути більшою від розміру максимальної величини бази нарахування 

ЄСВ, а сплачуваний внесок не може бути меншим від розміру мінімального 

страхового внеску.  

Однак законодавцем також встановлені винятки із загального правила, 

вказані нижче. 

1. Особи які працюють не за основним місцем роботи. Абзацом 

третім частини п’ятої статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено, 

що при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не 

за основним місцем роботи – ставка єдиного соціального внеску 

застосовується до фактично нарахованої заробітної плати (доходу) незалежно 

від того менший такий дохід від мінімальної бази нарахування чи ні.  

2. У разі, якщо особа перебуває у трудових відносинах з 

роботодавцем. В такому випадку мінімальна база нарахування ЄСВ і розмір 

мінімального страхового внеску також не беруться до уваги. Нарахування 

відбувається на фактично нараховану суму.  

3. Якщо ЄСВ нараховується на заробітну плату осіб, щодо яких 

встановлена пільгова ставка нарахування ЄСВ.  

4. Щодо осіб, які перебували повний місяць у відпустці без 

збереження заробітної плати.  

5. Щодо осіб (за основним місцем роботи), у яких початок і 

закінчення періоду тимчасової непрацездатності припадають на різні місяці.  

Разом із тим перелік випадків, коли розмір бази нарахування єдиного 

соціального внеску не має значення, вдається визначити тільки шляхом 

детального аналізу норм законодавства України, що регулює питання 

нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску.  
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У результаті аналізу практичних ситуацій доходимо висновку про 

нагальну необхідність визначення чіткого та закритого переліку випадків, 

коли ставка єдиного соціального внеску застосовується до фактично 

нарахованої заробітної плати (доходу) без прив’язки до розміру мінімальної 

заробітної плати (мінімальної бази нарахування) та мінімального страхового 

внеску.  

Тому пропонуємо Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» доповнити статтею 81 

такого змісту: 

«1. Ставка єдиного внеску, встановлена нормами цього Закону, 

застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру у 

таких випадках: 

1) нарахування заробітної плати (доходу) особі не за основним 

місцем роботи; 

2) нарахування заробітної плати (доходу) особі, яка перебувала у 

трудових відносинах із роботодавцем неповний календарний місяць 

(прийняття на роботу не першим числом місяця та/або звільнена з роботи не 

останнім днем місяця);  

3) якщо заробітна плата (дохід) виплачується із застосуванням 

ставок, передбачених частинами чотирнадцятою та п’ятнадцятою статті 8 

цього Закону; 

4) у випадку, коли особа перебуває повний календарний місяць у 

відпустці без збереження заробітної плати. Донарахування не відбувається у 

зв’язку з відсутністю бази нарахування єдиного соціального внеску».  

Окремої уваги заслуговує порядок нарахування, обчислення та сплати 

єдиного соціального внеску фізичними особами –підприємцями на загальній і 

спрощеній системах оподаткування.  

До 31 грудня 2017 року фізичні особи – підприємці на загальній системі 

оподаткування нараховували та сплачували єдиний соціальний внесок за 

нормою абзаців першого та другого пункту 2 статті 7 Закону України «Про 
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збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» у редакції, відповідно до якої база нарахування єдиного 

соціального внеску визначалась як сума доходу (прибутку) від 

підприємницької діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи 

фізичних осіб. Якщо така фізична особа – підприємець не отримувала доходу 

протягом місяця/місяців звітного року, то нараховувати та сплачувати єдиний 

соціальний внесок за такий період обов’язку не було. Фізичні особи –

підприємці були наділені правом визначати базу нарахування ЄСВ 

самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного 

соціального внеску.  

Із 01 січня 2018 року чинності набрала редакція Закону України «Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», згідно з якою  фізичних осіб – підприємців було зобов’язано на 

загальній системі оподаткування визначати базу нарахування ЄСВ самостійно 

у випадку відсутності доходу від підприємницької діяльності. Тобто з 01 січня 

2018 року фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування 

зобов’язані нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального 

страхового внеску, та з бази, що не перевищує максимальну величину бази 

нарахування єдиного соціального внеску. Така зміна підходу до порядку 

нарахування єдиного соціального внеску фізичними особами –підприємцями 

на загальній системі оподаткування призвела до масової реєстрації 

припинення підприємницької діяльності фізичними особами –підприємцями 

на загальній системі оподаткування та стала причиною спорів між 

представниками влади та макропідприємництва щодо справедливості 

запровадженої норми.  

Звернемо увагу на те, що єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування не є складовим елементом податкової 

системи України. Суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування сплачуються до спеціалізованих фондів соціального 
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страхування за пропорціями, визначеними у Постанові Кабінету Міністрів 

України від 26 листопада 2014 року № 675 «Про затвердження пропорцій 

розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування».  

У пункті першому пропорцій розподілу єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначено, що сума 

ЄСВ сплачена, в тому числі фізичними особами – підприємцями на загальній 

системі оподаткування та фізичними особами – підприємцями на спрощеній 

системі оподаткування розподіляється на: 

1) загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття; 

2) загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності;  

3) загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної 

системи) [82].  

Отже, у разі настання страхового випадку, передбаченого у пунктах 1–

3, фізичні особи – підприємці (зокрема й ті, які обрали спрощену систему 

оподаткування) мають право на отримання виплати з фондів соціального 

страхування, що здійснюють виплати у разі настання страхового випадку. 

Окрім того, вважаємо за необхідне зазначити, що фізичним особам –

підприємцям на загальній і на спрощеній системах оподаткування, за умови 

сплати єдиного соціального внеску, нараховується страховий стаж, що 

впливає на розмір отримуваних у майбутньому пенсійних виплат.  

Отже, можемо стверджувати, що, враховуючи специфічний характер 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування як 

консолідованого платежу до системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, його сплата без прив’язки до факту наявності 
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доходу, на нашу думку, не має ознак несправедливості, адже платники 

отримують право на матеріальні виплати у разі настання страхового випадку.  

Однак задля зменшення тиску на фізичних осіб – підприємців на 

загальній системі оподаткування пропонуємо запровадити систему, за якої 

фізичні особи – підприємці на загальній і спрощеній системах оподаткування 

матимуть право на перерву у сплаті єдиного соціального внеску протягом двох 

календарних місяців.  

Тому пропонуємо Прикінцеві та перехідні положення Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» доповнити пунктом такого змісту: Фізичні особи – підприємці 

(зокрема й ті, які обрали спрощену систему оподаткування) у разі відсутності 

доходу від підприємницької діяльності протягом місяця (місяців) звітного 

року мають право на одноразове звернення до контролюючих органів із 

заявою довільної форми про призупинення сплати єдиного соціального внеску 

на період двох календарних місяців – «відпустка від сплати ЄСВ». Протягом 

такого періоду фізична особа – підприємець матиме змогу оцінити ризики та 

вигоду від подальшого здійснення підприємницької діяльності. Тобто фізична 

особа – підприємець зможе прийняти рішення щодо продовження здійснення 

підприємницької діяльності та сплати єдиного соціального внеску незалежно 

від факту наявності чи відсутності доходу від підприємницької діяльності або 

щодо припинення підприємницької діяльності та реєстрації факту її 

припинення шляхом звернення до державного реєстратора.  

Запровадження такої системи потребуватиме також внесення змін і до 

інших нормативно-правових актів, зокрема статті 191 Податкового кодексу 

України «Функції контролюючих органів», а саме: доповнення такою нормою 

«Приймають рішення щодо задоволення чи відхилення заяви про надання 

відпустки від сплати ЄСВ». 

Зокрема, як підстави для відхилення заяви  пропонуємо вказати наведені 

нижче. 
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1. Подання заяви неналежною особою (особою, не уповноваженою 

на представлення інтересів фізичної особи – підприємця у контролюючих 

органах). 

2. Подання заяви без підтвердження факту відсутності доходу 

від здійснення підприємницької діяльності протягом місяця/місяців, що 

передують даті подання заяви до контролюючого органу. 

Пропонуємо таку систему запроваджувати лише стосовно фізичних осіб 

– підприємців, які не використовують працю найманих осіб.  

Що стосується порядку нарахування, обчислення та сплати єдиного 

соціального внеску фізичними особами – підприємцями на спрощеній системі 

оподаткування, то вважаємо за необхідне піддати детальному аналізу такий 

момент.  

У статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначено, що фізичні 

особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, визначають 

базу нарахування ЄСВ самі для себе. При цьому величина відрахування у 

вигляді єдиного соціального внеску не може бути меншою від розміру 

мінімального страхового внеску, а база нарахування не може перевищувати 

максимальну величину бази нарахування ЄСВ.  

Аналіз цієї норми дає змогу дійти висновку, що фізичні особи – 

підприємці зобов’язані сплачувати ЄСВ щомісяця, незалежно від факту 

отримання доходу від підприємницької діяльності чи його відсутності.  

Кіровоградський окружний адміністративний суд у рішенні в справі  від 

23 травня 2019 року № 340/453/19 дійшов протилежного висновку. У своєму 

рішенні Суд постановив: «Для платників, зазначених у пункті 4 частини 

першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, – 

на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не 

більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, 

встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути 

меншою за розмір мінімального страхового внеску… Закон не містить 
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застереження для фізичних осіб – підприємців, які перебувають на спрощеній 

системі оподаткування, стосовно сплати внеску незалежно від отримання 

доходу. Внесок нараховується виключно на визначену самостійно суму 

доходу і обмежений мінімумом і максимумом. Отже, у фізичної особи –

підприємця, яка обрала спрощену систему оподаткування та не отримує дохід 

(не здійснює підприємницьку діяльність), не виникає обов’язку сплачувати 

внесок у мінімальному розмірі» [98].  

Такий висновок Суд робить на основі порівняння норм пункту другого 

частини першої статті 7 та пункту третього частини першої статті 7 Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування». У пункті другому частини першої статті 7 визначено 

правила нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування фізичними особами – підприємцями на загальній 

системі оподаткування, які не отримують доходу від здійснюваної 

підприємницької діяльності. Ця норма прямо передбачає: «У разі якщо таким 

платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому 

місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу 

нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного 

внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може 

бути меншою за розмір мінімального страхового внеску». Суд вважає, що, 

оскільки стосовно фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі 

оподаткування немає прямої вказівки, аналогічної до фізичних осіб –

підприємців на загальній системі оподаткування, такі особи не зобов’язані 

сплачувати ЄСВ у разі відсутності в них доходу [98].  

Однак для вирішення цього питання вважаємо за необхідне звернутись 

до норм Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449. У частині п’ятій 

розділу IV «Нарахування, обчислення і сплата єдиного внеску» визначено, що 

фізичні особи – підприємці, які перебувають на спрощеній системі 
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оподаткування, самостійно для себе визначають базу для нарахування ЄСВ, 

яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на місяць, але в розмірі, не більшому за максимальну 

величину бази нарахування єдиного соціального внеску. Строк сплати 

встановлений до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується 

єдиний внесок [79]. Таким чином, можемо стверджувати, що позиція, 

сформована Судом, є необґрунтованою.  

Варто звернути увагу на особливості нарахування, обчислення та сплати 

єдиного соціального внеску щодо фізичних осіб – підприємців, які одночасно 

є найманими працівниками. 

На практиці досить поширена ситуація, за якої фізичні особи –

підприємці на загальній або спрощеній системі оподаткування одночасно є 

найманими працівниками на підприємствах, в установах чи організаціях.  

Таким чином, у цьому випадку ЄСВ має сплачуватись: 

1) роботодавцем – із заробітної плати працівника, яка одночасно 

зареєстрована фізичною особою-підприємцем;  

2) самою фізичною особою – підприємцем – із доходу, отриманого 

фізичною особою – підприємцем від провадження нею підприємницької 

діяльності;  

3) фізичною особою-підприємцем (якщо така фізична особа-

підприємець використовує працю найманих осіб) – із заробітної плати, що 

нараховується таким найманим працівникам.  

Представники макро- та мікропідприємництва досить категорично 

ставляться до такої ситуації, стверджуючи, що дохід фізичної особи –

підприємця у такому разі підлягає подвійній сплаті з нього ЄСВ. Судова 

практика також є неоднозначною у цій частині.  

Наприклад, розглянемо рішення Київського окружного 

адміністративного суду в справі від 02 липня 2019 року № 3202072/19, у  якій 

суд дійшов висновку, що ані у Податковому кодексі України, ані в Законі 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
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соціальне страхування» не закріплено прямої норми, що врегульовує 

правовідносини щодо наявності обов’язку з нарахування, обчислення та 

сплати ЄСВ, при яких фізична особа є одночасно найманим працівником і 

фізичною особою – підприємцем. Здійснивши системний аналіз норм Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», суд дійшов висновку, що особа – підприємець є 

самозайнятою особою та платником ЄСВ виключно у разі, коли така особа 

одночасно не є найманим працівником у межах такої незалежної професійної 

діяльності і якщо така особа отримує дохід саме від такої незалежної 

професійної діяльності. На думку суду, необхідною умовою для сплати ЄСВ є 

здійснення особою підприємницької діяльності й отримання доходу від такої 

діяльності. Зауважимо, що така позиція суду абсолютно нівелює норми Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», що встановлюють обов’язок зі сплати ЄСВ 

самозайнятими особами навіть у випадку відсутності в такої самозайнятої 

особи доходу та відсутності факту провадження підприємницької діяльності. 

На думку суду, єдиною метою збору ЄСВ є забезпечення прав фізичних осіб 

на отримання страхових виплат у разі настання страхових випадків. Якщо ЄСВ 

сплачується роботодавцем, то фактично основна ціль збору ЄСВ виконана, а 

отже, у фізичної особи, яка є самозайнятою, не виникає обов’язку також 

сплачувати ЄСВ до відповідних фондів [97]. 

Однак, вважаємо за необхідне звернути увагу на вказане нижче. 

1. Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено 

виключний перелік груп платників ЄСВ. Пунктом першим частини першої 

статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками ЄСВ 

визначено роботодавців. Обов’язок нарахування, обчислення та сплати ЄСВ 

роботодавцями виникає у разі нарахування заробітної плати (доходу) своїм 

найманим працівникам. При цьому сплата ЄСВ роботодавцями відбувається 
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за їх власний рахунок. Будь-які відрахування з заробітної плати (доходу) 

безпосередньо найманого працівника не відбуваються, а отже, у випадку 

нарахування, обчислення та сплати ЄСВ роботодавцем заробітна плата (дохід) 

найманого працівника, який є одночасно особою, яка провадить незалежну 

професійну діяльність, в даному випадку є лише базою для обрахування 

належного до сплати роботодавцем ЄСВ.  

2. Фізичні особи – підприємці (зокрема й ті, які обрали спрощену 

систему оподаткування) визначені платниками ЄСВ пунктом четвертим 

частини першої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Базою нарахування 

ЄСВ для фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування є 

сума доходу (прибутку), отриманого від підприємницької діяльності, що 

підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума 

сплачуваного єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування не може бути меншою від розміру мінімального страхового 

внеску. Таким чином, у цьому випадку фізична особа – підприємець виконує 

власний обов’язок зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. Базою є дохід від здійснюваної підприємницької 

діяльності чи база, що визначається фізичною особою – підприємцем на 

спрощеній системі оподаткування. Отже, за ситуації, коли фізична особа – 

підприємець на загальній або спрощеній системі оподаткування є одночасно і 

найманим працівником, окремий обов’язок із нарахування, обчислення та 

сплати ЄСВ виникає у роботодавця, який сплачує внесок за власний рахунок, 

також окремий обов’язок виникає з нарахування, обчислення і сплати ЄСВ у 

фізичної – особи підприємця з бази у вигляді доходу від здійснення саме 

підприємницької діяльності. Таким чином, на нашу думку, в цьому разі не 

виникає подвійної сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування.  

Окреме питання, яке, на нашу думку, потребує дослідження – сплата 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
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самозайнятими особами та фізичними особами – підприємцями, які провадять 

адвокатську діяльність.  

У Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

визначено, що адвокатська діяльність може провадитись індивідуально 

адвокатом за умови дотримання всіх встановлених законодавством вимог до 

особи адвоката.  

Якщо адвокат провадить свою адвокатську діяльність у межах 

індивідуальної діяльності, то це означає, що він провадить адвокатську 

діяльність у вигляді незалежної професійної діяльності.  

Водночас у статті 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» встановлено, що право на заняття адвокатською діяльністю може 

бути зупинено шляхом подання відповідної заяви адвокатом до ради адвокатів 

регіону. Разом із тим за адвокатом залишається право поновлення 

адвокатської діяльності, що також потребує подання заяви до ради адвокатів 

регіону. 

Таким чином, однією із формальних підстав, що надає право особі 

провадити адвокатську діяльність, є адвокатське свідоцтво.  

Тому вважаємо за необхідне розглянути питання про порядок 

нарахування, обчислення та сплати ЄСВ адвокатами, які зупинили 

адвокатську діяльність.  

У статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

встановлено вказаний нижче перелік вимог до особи-адвоката. 

1. По-перше, адвокатами в Україні можуть бути виключно фізичні 

особи. 

2. По-друге, особа, яка має намір провадити адвокатську діяльність, 

має володіти українською мовою. 

3. По-третє, стаж роботи у галузі права кандидата на отримання 

адвокатського свідоцтва не може бути меншим двох років. 

4. По-четверте, особа, яка має намір провадити адвокатську 

діяльність, зобов’язана скласти кваліфікаційний іспит.  
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5. По-п’яте, також особа має пройти стажування (крім встановлених 

законодавством випадків). 

6. По-шосте, після успішного проходження іспиту, особа зобов’язана 

скласти присягу адвоката.  

7. По-соме, фінальним елементом, що дає право особі на 

провадження адвокатської діяльності, є видача свідоцтва про право на 

зайняття адвокатською діяльністю [67].  

Зауважимо, що адвокат може здійснювати професійну діяльність 

індивідуально або у рамках організаційно-правових форм (адвокатське бюро 

чи адвокатське об’єднання).  

Зупинемося на такому важливому, на нашу думку, моменті. Нормами 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не встановлено 

будь-яких вимог щодо обов’язку адвоката реєструватися в контролюючих 

органах як особи, що здійснює незалежну професійну діяльність чи як 

фізичної особи – підприємця. Також у Податковому кодексі України не 

встановлено обов’язку адвоката ставати на облік як самозайнята особа лише 

на підставі факту отримання свідоцтва про право на здійснення адвокатської 

діяльності. Обов’язок стати на облік в контролюючих органах виникає лише 

за наявності у адвоката наміру провадити адвокатську діяльність 

індивідуально. Зауважимо, що в абзаці другому пункту 63.5 статті 63 

Податкового кодексу України закріплено: «Фізичні особи – підприємці та 

особи, які мають намір провадити незалежну професійну діяльність, 

підлягають взяттю на облік як самозайняті особи у контролюючих органах 

згідно з цим Кодексом» [55].  

Таким чином, доходимо висновку, що наявність самого лише факту 

отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю не є 

підставою для проведення реєстрації особи як самозайнятої. Обов’язок 

зареєструватися фізичною особою – підприємцем чи особою, яка провадить 

незалежну професійну діяльність, виникає в адвоката у разі його наміру: 
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1) провадити адвокатську діяльність індивідуально у формі 

підприємницької діяльності; 

2) провадити адвокатську діяльність індивідуально у формі незалежної 

професійної діяльності. 

Отже, особа має право на провадження адвокатської діяльності за умови 

успішного складання кваліфікаційного іспиту та, як результат, отримання 

свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. Адвокатська 

діяльність може провадитись індивідуально – у формі підприємницької 

діяльності та у формі незалежної професійної діяльності. При цьому 

законодавством України не встановлено обов’язку фізичної особи, яка 

отримала свідоцтво право на здійснення адвокатською діяльністю, ставати на 

облік в контролюючих органах лише на підставі самого факту отримання 

такого свідоцтва.  

У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема в пункті 5 

частини першої статті 4, встановлено, що платниками ЄСВ є, в тому числі 

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, 

літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також 

медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну 

діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу 

подібну діяльність та отримують дохід від такої діяльності.  

Водночас у підпункті 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 Податкового 

кодексу України закріплено поняття незалежної професійної діяльності. 

Законодавець встановив, що незалежна професійна діяльність – це участь 

фізичної особи у науковій,  літературній, артистичній, художній, освітній або 

викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних 

виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, 

керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, 

інженерів чи архітекторів, осіб, зайнятих релігійною (місіонерською 

діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є 
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працівником або фізичною особою – підприємцем і використовує найману 

працю не більш як чотирьох фізичних осіб.  

Як визначено у пункті 63.2 статті 63 Податкового кодексу України, 

взяттю на облік у контролюючих органах підлягають всі платники податків, 

взяття на облік самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності 

обов’язку зі сплати того чи іншого податку. Для взяття самозайнятої особи на 

облік вона самостійно зобов’язана подати заяву та документи (відправити 

поштовим відправленням рекомендованим листом із описом вкладення) або 

через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем постійного 

проживання.  

Отже, аналіз виказаного вище дає підставу для формування такого 

висновку: призупинення адвокатської діяльності не спричиняє автоматичну 

реєстрацію припинення підприємницької діяльності, а отже, у разі 

призупинення підприємницької діяльності особа-адвокат продовжує 

перебувати зареєстрованим платником податків – фізичною особою – 

підприємцем чи особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. 

Аналізуючи норми статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», також зазначимо, 

що платниками ЄСВ, зокрема,  є: 

1) фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування; 

2) фізичні особи – підприємці на спрощеній системі оподаткування; 

3) особи, які провадять незалежну професійну діяльність.  

Отже, фізична особа стає приналежною до однієї з указаних вище трьох 

груп – платників ЄСВ із моменту її реєстрації фізичною особою – підприємцем 

(на загальній або на спрощеній системі оподаткування) чи особою, яка 

провадить незалежну професійну діяльність. Отже, факт призупинення 

адвокатської діяльності чи навіть факт припинення адвокатської діяльності не 

має будь-якого значення для обов’язку зі сплати ЄСВ, якщо після припинення 

чи зупинення адвокатської діяльності особа не звернулась до державного 

реєстратора з заявою про державну реєстрацію припинення підприємницької 
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діяльності.  Таким чином, для звільнення від обов’язку зі сплати ЄСВ не є 

достатнім лише факту зупинення чи припинення дії свідоцтва про право на 

здійснення адвокатської діяльності, необхідним є зняття з обліку у 

контролюючих органах як самозайнятої особи, оскільки саме факт обліку у 

Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків є підставою для 

нарахування, обчислення та необхідності сплати ЄСВ. Також вважаємо 

необхідним звернути увагу на те, що виключенню підлягають також і 

відомості з Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. У статті 5 Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» закріплено: 

«зняття з обліку осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, 

відбувається за заявами таких осіб після проведення передбачених 

законодавством перевірок та остаточного розрахунку». 

На дещо протилежній позиції наголошує Касаційний адміністративний 

суд у складі Верховного Суду. У постановою від 28.03.2019 у справі 

№ 820/6324/17 було висвітлено таку позицію: «…необхідними умовами для 

сплати особою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування є провадження такою особою, зокрема, незалежної професійної 

адвокатської діяльності та отримання доходу від такої діяльності. При цьому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю лише посвідчує 

право адвоката на здійснення професійної діяльності, однак не є підставою та 

доказом здійснення адвокатської діяльності…» [64]. 

Для мінімізації спорів між самозайнятими особами та представниками 

контролюючих органів пропонуємо на нормативно-правовому рівні закріпити 

правила, що врегульовують такі правовідносини.  

Зокрема, вносимо пропозицію встановити норми такого змісту: 

– «Фізичні особи – підприємці (зокрема й ті, які перебувають на 

спрощеній системі оподаткування) у разі здійснення ними підприємницької 

діяльності й одночасному перебуванні у трудових відносинах з іншими 
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особами, не звільняються від сплати ЄСВ за себе та за працівників, які 

перебувають із ними у трудових відносинах»;  

– «Фізичні особи – самозайняті особи не звільняються від сплати ЄСВ у 

разі тимчасового призупинення їхньої професійної діяльності. Нарахування, 

обчислення та сплата ЄСВ відбуваються відповідно до правил, встановлених 

у пункті четвертому частини 1 статті 7 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».  

 

  



 122 

2.3 Проблеми та особливості правового регулювання інших 

елементів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

 

Розглянемо звітний період як елемент єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Поняття звітного періоду для цілей єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування не закріплено у нормах 

законодавства, що врегульовує ці правовідносини.  

Саме тому вважаємо за необхідне сформувати дефініцію поняття 

«звітний період для цілей єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування».  

На нашу думку, звітний період для цілей єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це строк протягом 

якого у платника ЄСВ виникають об’єкти нарахування ЄСВ (або період, в 

якому платник єдиного соціального внеску зобов’язаний нарахувати ЄСВ  

відповідно до норм Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і за який такий платник 

зобов’язаний подати звіт до уповноважених органів у встановленій 

законодавством формі або у визначений період. Звітні періоди для цілей ЄСВ 

встановлюються у таких розмірах: 

1) місяць; 

2) рік. 

Звітний період для цілей єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування визначається для окремих категорій 

платників єдиного соціального внеску. 

Так, місячний звітний період передбачено для роботодавців, які 

використовують найману працю на умовах трудового договору (контракту) чи 

на умовах цивільно-правових договорів. У Порядку формування і подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому наказом 

Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 [81], встановлено, що 

місячним звітним періодом є проміжок часу, який розпочинається з першого 

календарного дня місяця і закінчується останнім календарним днем місяця.  

Тобто у своєму звіті щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування страхувальники 

зобов’язані відобразити дані про всі об’єкти нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншу інформацію, 

передбачену формою самого звіту.  

Річний звітний період передбачений для: 

1) фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування; 

2) фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі оподаткування;  

3) осіб, які провадять незалежну професійну діяльність; 

4) членів фермерських господарств. 

Згідно з положеннями Порядку формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування річним звітним 

періодом є проміжок часу, який розпочинається з першого календарного 

місяця календарного року, закінчується останнім календарним місяцем 

календарного року та відображається у річній звітності в розрізі календарних 

місяців. Вважаємо, що таке визначення поняття річного звітного періоду може 

бути вдосконалено та викладено таким чином: «річний звітний період – 

проміжок часу, який розпочинається з першого дня першого календарного 

місяця календарного року та закінчується останнім календарним днем 

останнього календарного місяця календарного року».  

Отже, на нашу думку, звітний період для цілей єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це проміжок часу 

(місяць або рік), протягом якого у платника виникають об’єкти нарахування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (або 

проміжок часу, в якому платник єдиного соціального внеску зобов’язаний 
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нарахувати ЄСВ відповідно до норм Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування») і за 

який платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування зобов’язаний подати звіт до контролюючих органів.  

Стосовно Порядку й особливостей формування і подання звітності з 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

страхувальниками варто зазначити таке.  

Страхувальники – це юридичні особи – роботодавці, фізичні особи –

підприємці, які використовують найману працю на підставі трудових 

договорів (контрактів) або цивільно-правових договорів, які зобов’язані 

подавати звіт про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування за результатами кожного місячного звітного 

періоду.  

Подається звіт за основним місцем взяття на облік як платника єдиного 

внеску в органах доходів і зборів в один із вказаних нижче способів. 

1. Засобами електронного зв’язку в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису 

відповідальних осіб. 

2. На паперових носіях, завірених підписом керівника 

страхувальника та скріплений печаткою (за наявності) разом із електронною 

формою на електронних носіях. 

3. На паперових носіях, якщо у страхувальника кількість 

застрахованих осіб не перевищує п’яти. 

4. Поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення за 

умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти.  

Отже, всі чотири вказані шляхи подання звітності щодо нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

доступне лише тим страхувальникам, які мають зареєстрований електронний 

цифровий підпис і не більше п’яти найманих працівників. Якщо ж 

страхувальник не має зареєстрованого цифрового підпису та має більше п’яти 
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найманих працівників, то єдиним шляхом подання звітності щодо сум 

нарахованого єдиного соціального внеску є подання його на паперових носіях, 

завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за 

наявності) разом із електронною формою на електронних носіях.  

Право на подання звітності засобами поштового відправлення мають 

страхувальники, які використовують найману працю (отримують послуги за 

цивільно-правовими договорами) не більше п’яти осіб. У частині шостій 

пункту 1 розділу 2 «Загальні правила формування та подання Звіту» Порядку 

формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

визначено, що у разі надсилання звіту щодо сум нарахованого ЄСВ поштою 

страхувальник зобов’язаний: 

– здійснити відправлення на адресу відповідного органу доходів і зборів 

не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання звіту;  

– поштове відправлення має бути здійснене з повідомленням про 

вручення та описом вкладення.  

Однак аналіз норм Порядку формування та подання страхувальниками 

звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» дає змогу дійти  

висновку, що недотримання таких вимог не має будь-яких юридичних 

наслідків для страхувальника, якщо звітність була подана без порушення 

строків. Формулювання вказаних вище норм вказує на те, що відправлення 

звіту не пізніше ніж за 10 днів до граничної дати подання звітності, 

відправлення звіту з повідомленням про вручення та описом вкладення є 

обов’язком страхувальника, невиконання якого не тягне за собою наслідків у 

вигляді юридичної відповідальності. Відповідно до норм Порядку формування 

та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (у разі подання звітності 

шляхом поштового відправлення) такий звіт вважається поданим у день 
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отримання відділенням поштового зв’язку поштового відправлення зі 

звітністю. Отже, навіть якщо платник єдиного соціального внеску 

здійснюватиме поштове відправлення зі звітністю менше ніж за 10 днів до 

граничної дати подання звітності, але до закінчення такого граничного строку, 

то звіт з нарахованого єдиного соціального внеску має вважатися таким, що 

поданий із дотриманням встановлених строків. Додатковим підтвердженням 

сформованого висновку є відсутність норми, що встановлює норму, 

відповідно до якої звіт, який подається шляхом поштового відправлення, щодо 

сум нарахованого єдиного внеску вважається поданим із порушенням 

встановлених строків у разі отримання звіту оператором поштового зв’язку 

пізніше, ніж через 10 днів до граничної дати подання звіту. Отже, здійснення 

поштового відправлення зі звітом навіть за день до граничного строку подання 

звітності щодо сум нарахованого єдиного соціального внеску не може 

провокувати застосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання 

звітності, адже звіт вважається поданим саме на дату отримання відправлення 

оператором поштового зв’язку. Окрім того, у чинному законодавстві України 

щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не передбачено як 

підставу неприйняття звітності з ЄСВ відправлення такої звітності менше ніж 

за 10 днів до граничного строку подання звітності.  

Отже, доходимо висновку, що недотримання вимоги – відправлення 

звітності з ЄСВ не пізніше ніж за 10 днів до граничного строку подання 

звітності, не тягне за собою будь-яких наслідків, якщо платник ЄСВ не 

порушив граничних строків подання звітності. На нашу думку, вимога 

здійснення поштового відправлення не пізніше ніж за 10 днів до граничної 

дати подання звітності містить виключно стимулюючий характер стосовно 

самих платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  

Відправлення звітності рекомендованим листом з описом вкладення дає 

змогу страхувальнику підтвердити факт відправки звітності у встановлені 
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строки у разі втрати чи пошкодження відправлення оператором поштового 

зв’язку або у випадку застосування органами доходів і зборів штрафних 

санкцій за несвоєчасне подання звітності.  

Таким чином, хоча відправлення звіту про суми нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з порушенням 

десятиденної вимоги звичайним, а не рекомендованим листом та без опису 

вкладення і не тягне за собою будь-яких негативних наслідків у вигляді 

неприйняття звітності, накладення адміністративних санкцій чи фінансової 

відповідальності, виконання такого обов’язку – в інтересах самого 

страхувальника.  

Разом із тим не вбачаємо жодної необхідності у нормі, що встановлює 

обов’язок платників податків у разі подання звітності щодо сум нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

засобами поштового зв’язку здійснювати поштове відправлення, що містить 

сам звіт не пізніше десяти днів до граничної дати подання звітності. На нашу 

думку, ця норма не тягне за собою будь-яких юридичних наслідків, адже звіт 

щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у разі подання через оператора поштового зв’язку 

вважається таким, що поданий саме у день його отримання оператором 

поштового зв’язку, а не органом доходів і зборів.  

Фізичні особи – підприємці (зокрема й ті, які обрали спрощену систему 

оподаткування), особи які провадять незалежну професійну діяльність і члени 

фермерських господарств подають звітність за себе до 10 лютого року, що 

настає за звітним. Вважаємо за необхідне звернути увагу на формулювання 

норми, закріпленої у частині другій розділу 3 «Строки та форми подання 

звіту» Порядку формування та подання звіту щодо сум нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Так, «фізичні 

особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему 

оподаткування, формують та подають до органів доходів і зборів Звіт самі за 

себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом» [75].  
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Звітність у цьому випадку подається за формою Д5 (річна), що встановлена 

додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо 

сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (пункт 2 розділу 3). Звіт має назву «Про суми нарахованого 

доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску». Аналіз цієї 

норми дає змогу дійти висновку, що останнім днем подання звіту є саме 

9 лютого року, наступного за звітним, адже формулювання норми частини 

другої розділу 3 Порядку формування та подання звіту щодо сум нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

містить вказівку «до 10 лютого», а не «до 10 лютого включно». Таке 

формулювання досить часто призводить до непорозуміння між платниками 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 

органами доходів і зборів, які застосовують щодо платників ЄСВ штрафні 

санкції за несвоєчасне подання звітності. При цьому, якщо останній день 

подання звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску припадає на 

вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем строку 

вважається перший робочий день після такого вихідного, святкового чи 

іншого неробочого дня. Наприклад, 9 лютого 2019 року припав на суботу 

(вихідний день), отже, останнім днем подання звітності вважається 11 лютого 

– понеділок.  

Що ж до адміністрування податків та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, то у підпункті 191.1.2 

пункту 191.1. статті 191 Податкового кодексу України визначено, що однією з 

функцій контролюючих органів є контроль за своєчасністю подання 

платниками податків і платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування передбаченої законом звітності, 

своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, 

зборів, платежів. Саме тому вважаємо за необхідне звернути увагу на таку 

неузгодженість між нормами Порядку формування та подання звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
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страхування та Податковим кодексом України. У пункті 49.20 статті 49 

Податкового кодексу України  встановлено правило такого змісту: «якщо 

останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або 

святковий день, то останнім днем строку вважається операційний 

(банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем».  Тобто у своїй 

загальній нормі, що стосується строків подання податкової звітності, 

законодавець застосовує поняття «операційний (банківський) день». Згідно із 

підпунктом 14.1.133 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України  

операційний (банківський) день являє собою частину робочого дня, протягом 

якого приймаються документи на переказ та їх відкликання і, за наявності 

технологічної можливості, здійснюється їх обробка, передача та виконання. 

Таким чином, операційний (банківський) день передусім пов’язаний із 

діяльністю банківських установ і являє собою проміжок часу, протягом якого 

установи банків України можуть виконувати банківські доручення та 

здійснювати інші банківські операції. При цьому законодавець, у цьому 

випадку чомусь прив’язує подавання податкової звітності саме до 

операційного (банківського) дня, що за визначенням того ж Податкового 

кодексу України є лише частиною «робочого дня». При цьому звітність з 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування може 

подаватися протягом всього робочого дня. Враховуючи той факт, що 

адміністрування складових елементів податкової системи України і єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється 

саме контролюючими органами, на нашу думку, термінологічні 

невідповідності між статтями, які врегульовують процедуру подання 

податкової звітності та звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, мають бути максимально викорінені. А отже, 

вважаємо, що і в законодавстві, яке стосується формування та подання 

звітності з ЄСВ, і в податковому законодавстві, зокрема щодо подання 

податкової звітності, має використовуватися термін «робочий день».  
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Безумовно, ще одним із елементів адміністрування податків і зборів в 

Україні, а також єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування є проведення камеральних і документальних перевірок платників 

податків. У статті 13 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначено, що органи 

доходів і зборів мають право, зокрема, проводити перевірки на підприємствах, 

в установах і організаціях, у осіб, які провадять незалежну професійну 

діяльність, фізичних осіб – підприємців бухгалтерських книг, звітів, 

кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату ЄСВ, 

достовірність відомостей, поданих до Державного реєстру, тощо. Разом із тим 

в абзаці другому пункту 2 частини 1 статті 13 Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» встановлено бланкетну норму, відповідно до якої документальні 

та камеральні перевірки проводяться у порядку, встановленому Податковим 

кодексом України.  

У підпункті 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України 

визначено поняття камеральної перевірки, згідно з яким такою перевіркою 

вважається перевірка, що проводиться у приміщенні контролюючого органу 

виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях 

(розрахунках) платника податків, і даних системи електронного 

адміністрування податку на додану вартість. Предметом камеральної 

перевірки також може бути своєчасність подання податкових декларацій 

(розрахунків) та/або своєчасність реєстрації податкових накладних та/або 

розрахунків коригування по податкових накладних тощо. Зауважимо, що у 

нормах Податкового кодексу України, які визначають поняття та предмет 

камеральних перевірок, окремо не вказано, що камеральні перевірки також 

проводяться стосовно звітності щодо нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Тут використовуються 

поняття «податкова декларація», «дані, зазначені у податкових деклараціях». 

Власне поняття податкової декларації (розрахунку, звіту) визначено у пункті 
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46.1 статті 46 Податкового кодексу України. Так, податкова декларація – 

документ, який подається платником податків до контролюючого органу у 

строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування або 

сплата податкового зобов’язання або відображаються обсяги операцій, 

доходів (прибутків)… Тобто однією з характеристик податкової декларації є 

те, що на її підставі відбувається нарахування та сплата податкового 

зобов’язання. Сама ж дефініція поняття «податкове зобов’язання» міститься у 

підпункті 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України. Воно 

являє собою суму коштів, яку платник податків, зокрема й податковий агент, 

зобов’язаний сплачувати до відповідного бюджету як податок або збір на 

підставі, в порядку та у строки, визначені податковим законодавством 

України. Як уже зазначалося у розділі 1 цього дисертаційного дослідження, 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не є 

частиною податкової системи України, платник ЄСВ не є поняттям тотожнім 

із поняттям платника податку, а сума податкового зобов’язання не включає в 

себе суму зобов’язання зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. Отже, буквальне тлумачення норм 

податкового законодавства України, що встановлює правила проведення 

камеральних перевірок, і предмет камеральних перевірок не поширюються на 

звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. Таким чином, можна зробити висновок, що  

камеральні перевірки взагалі не можуть проводитись стосовно платників ЄСВ 

та звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  

З аналізу відповідних норм, які регулюють предмет камеральних 

перевірок і порядок їх проведення, випливає, що під час перевірки 

правильності формування звітності з ЄСВ контролюючий орган проводить 

перевірку, що за своєю суттю не є ані камеральною, ані документальною, адже 

перевірка правильності визначення тієї ж суми нарахованого єдиного внеску 

не становить предмет камеральної перевірки, що проводиться 
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контролюючими органами. Більше того, згідно зі статтею 19 Конституції 

України органи державної влади й органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

способи, що передбачені Конституцією та законами України [26]. Таким 

чином, контролюючі органи, проводячи камеральну перевірку звітності з 

ЄСВ, фактично проводять окремий вид перевірки, що не визначена ані 

Конституцією України, ані іншими законами України. Саме тому можемо 

сформувати висновок, відповідно до якого проведення камеральних перевірок 

стосовно платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та до звітності щодо сум нарахованого єдиного 

соціального внеску є порушенням не лише норм Податкового кодексу 

України, а й Конституції України.  

У зв’язку з цим, вважаємо, що норми статті 75 Податкового кодексу 

України має бути викладено у редакції, що передбачатиме право проведення 

камеральних перевірок стосовно платників єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та звітності з єдиного 

соціального внеску. Наприклад, пропонуємо норму підпункту 75.1.1 пункту 

75.1 статті 75 Податкового кодексу України викласти у такій редакції: 

«Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні 

контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових 

деклараціях (розрахунках) платника податків, звітах щодо сум нарахованого 

єдиного внеску та даних системи електронного адміністрування податку на 

додану вартість (даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів, у якому відкриваються рахунки платників у системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру 

податкових накладних та даних митних декларацій), а також даних Єдиного 

реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування 

реалізації пального та спирту етилового». 
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Висновки до розділу  2 

 

1. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування як обов’язковий платіж, що справляється до відповідних 

позабюджетних фондів коштів, має характеризуватися закріпленими на 

нормативному рівні його складовими елементами. Під складовими 

елементами у цьому випадку необхідно розуміти основні принципи, норми, 

категорії та визначення, закріплення яких є обов’язковими для виникнення 

обов’язку з нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску.  

Категорія «елементи єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» є категорією, що не визначена ані на нормативному, 

ані на доктринальному рівнях. При цьому, вважаємо, що формування дефініції 

поняття «елементи єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» спричинить надалі наукову дискусію, що стане поштовхом до 

подальшого всебічного та ґрунтовного дослідження категорії єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на доктринальному 

рівні і надасть можливість більш глибоко пізнати правову природу єдиного 

внеску на загальнообов’якове державне соціальне страхування. 

У межах дослідження, результати якого відображено у Розділі 2 

«Елементи єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», було виокремлено поняття елементів єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та безпосередньо 

визначено перелік таких складових елементів.  

На нашу думку, під поняттям «елементи єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» необхідно розуміти 

його складові частини, визначені та закріплені законом, що врегульовує 

правовідносини у частині нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Враховуючи сформульовану дефініцію поняття «елементи єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», було 
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визначено перелік складових елементів єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, до яких, на нашу думку, 

належать:  

1) платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; 

2) об’єкт нарахування;  

3) база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування; 

4) ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; 

5) порядок та строки обчислення і сплати ЄСВ; 

6) звітний період; 

7) строк і порядок подання звітності з ЄСВ; 

8) пільги та порядок їх застосування.  

2. У межах проведення дослідження кожного з таких складових 

елементів було виявлено низку прогалин чинного законодавства України, що 

регулює правовідносини у частині нарахування, обчислення та сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Зокрема, для усунення прогалини у вигляді відсутності легальної 

дефініції поняття «фізична особа – підприємець» для цілей нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у нормах спеціального законодавства України 

запропоновано статтю 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» доповнити пунктом 

такого змісту: «фізичною особою – підприємцем – платником єдиного 

соціального внеску є фізична особа, яка у встановленому законодавством 

порядку здійснює самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик 

господарську діяльність, з метою досягнення соціальних та економічних 

результатів. Порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними 
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особами – підприємцями визначається цим Законом з урахуванням системи 

оподаткування, на якій перебуває така особа».  

3. Проаналізувавши судову практику в частині вирішення спорів, що 

стосуються звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями та 

членами фермерського господарства і виокремивши основні практичні 

проблеми у цій частині, пропонуємо абзац перший частини четвертої статті 4 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування викласти у такій редакції: «Особи, зазначені 

у пунктах 4 та 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати єдиного 

внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, 

або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують 

відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Особи, які отримують 

інші види пенсії та/або соціальної допомоги зобов’язані сплачувати єдиний 

внесок на загальних підставах. У разі помилкової сплати такими особами сум 

єдиного соціального внеску за себе, помилково сплачені кошти підлягають 

поверненню у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну податкову та митну політику». 

Також запропоновано частину 4 статті 4 доповнити абзацом другим 

такого змісту: «Особи, зазначені у пункті 51 частини першої цієї статті, 

звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з 

інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують 

відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути 

платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у 

системі загальнообов’язкового державного соціального страхування».  

4. Задля зменшення тиску на фізичних осіб – підприємців на 

загальній системі оподаткування запропоновано запровадити систему, за якої 
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фізичні особи – підприємці на загальній і спрощеній системах оподаткування 

матимуть право на перерву у сплаті єдиного соціального внеску протягом двох 

календарних місяців.  

Запропоновано Прикінцеві та перехідні положення Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» доповнити пунктом такого змісту: «Фізичні особи – підприємці 

(зокрема й ті, які обрали спрощену систему оподаткування) у разі відсутності 

доходу від підприємницької діяльності протягом місяця (місяців) звітного 

року мають право на одноразове звернення до контролюючих органів з заявою 

довільної форми про призупинення сплати єдиного соціального внеску на 

період двох календарних місяців – «відпустка від сплати ЄСВ». Протягом 

такого періоду фізична особа – підприємець матиме змогу оцінити ризики та 

вигоду від подальшого здійснення підприємницької діяльності. Тобто фізична 

особа – підприємець зможе прийняти рішення щодо продовження здійснення 

підприємницької діяльності та сплати єдиного соціального внеску незалежно 

від факту наявності чи відсутності доходу від підприємницької діяльності або 

щодо припинення підприємницької діяльності та реєстрації факту її 

припинення шляхом звернення до державного реєстратора. Запровадження 

такої системи потребуватиме також внесення змін і до інших нормативно-

правових актів, зокрема до статті 191 Податкового кодексу України «Функції 

контролюючих органів», а саме: доповнення такою нормою: «Приймають 

рішення щодо задоволення чи відхилення заяви про надання відпустки від 

сплати ЄСВ». 

5. Досліджено особливості соціального страхування та сплати ЄСВ 

головами фермерських господарств. За результатами такого дослідження було 

сформульовано висновок, згідно з яким нинішній стан нормативного 

регулювання нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування членами та головами 

фермерських господарств допускає неоднакове, суперечливе тлумачення норм 

у цій частині. У зв’язку з цим запропоновано пункт 51 частини 1 статті 4 Закону 
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України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» викласти зі змінами у такій редакції: «члени 

фермерського господарства та його голова, якщо вони не належать до осіб, які 

підлягають страхуванню на інших підставах». 

6. Сформульовано дефініцію поняття «звітний період» для цілей 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а 

саме: проміжок часу (місяць або рік), протягом якого у платника виникають 

об’єкти нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (або проміжок часу, в якому платник єдиного 

соціального внеску зобов’язаний нарахувати ЄСВ відповідно до норм Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування») і за який платник єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування зобов’язаний подати 

звіт до контролюючих органів.  

7. Дослідження порядку формування та подання звітності щодо суми 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування дало змогу дійти висновку про відсутність необхідності у нормі, 

що встановлює обов’язок платників податків у разі подання звітності щодо 

сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування засобами поштового зв’язку здійснювати поштове відправлення, 

що містить сам звіт, не пізніше десяти днів до граничної дати подання 

звітності. На нашу думку, ця норма не тягне за собою будь-яких юридичних 

наслідків, адже звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі подання через 

оператора поштового зв’язку вважається таким, що поданий саме в день його 

отримання оператором поштового зв’язку, а не органом доходів і зборів.  

Камеральні та документальні перевірки платників єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування проводяться  відповідно 

до норм Податкового кодексу України. Водночас норми податкового 

законодавства, що визначають предмет проведення камеральних перевірок, не 
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вказують у переліку перевірку правильності даних, відображених у звітності 

щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. У зв’язку з цим, вважаємо, що норми статті 75 

Податкового кодексу України мають бути викладені в редакції, що включає в 

себе право проведення камеральних перевірок стосовно платників єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та звітності з 

єдиного соціального внеску. Наприклад, пропонуємо викласти норму 

підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України у такій 

редакції: «Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні 

контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових 

деклараціях (розрахунках) платника податків, звітах щодо сум нарахованого 

єдиного внеску та даних системи електронного адміністрування податку на 

додану вартість (даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру 

податкових накладних та даних митних декларацій), а також даних Єдиного 

реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування 

реалізації пального та спирту етилового». 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВНЕСКІВ НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ 

СВІТУ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ В 

СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ 

НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Страхові внески як основне джерело наповнення фондів 

соціального загальнообов’язкового державного страхування у 

Федеративній Республіці Німеччині та український досвід 

 

Соціальне забезпечення і соціальне страхування – інститути, що мають 

багаторічну та складну історію розвитку. Напрям формування соціального 

страхування визначався у кожній країні по-різному, враховуючи її духовний, 

історичний та політичний розвиток, соціально-економічний стан і стан 

розвитку власне суспільства. 

Дослідники-політологи виділяють декілька систем соціального 

страхування на основі критерію співвідношення внесків і виплат, що 

отримують особи у разі настання страхового випадку.  

Отже, можемо виокремити три основні системи на основі критерію 

отримання допомоги [120]. 

1. Отримання допомоги особою, яка потребує такої допомоги. 

2. Отримання допомоги всіма категоріями осіб, які мають право на 

отримання базових виплат, які зазвичай встановлюються на основі сплати 

платежів за фіксованою ставкою.  

3. Право на отримання допомоги юридичними особами на основі 

сплачених ними внесків. Право на отримання виплати юридична особа 

отримує у разі наявності трудових відносин з фізичними особами та сплати 

страхових внесків такими юридичними особами.  



 140 

Однак до цих трьох систем також можна додати змішані системи, які 

характеризується ознаками кожної з трьох зазначених вище [122, с. 20].  

На сучасному етапі розвитку соціального страхування найбільш 

поширеною є модель, сформована у Федеративній Республіці Німеччині за 

часів керівництва Отто фон Бісмарка.  

Так, після об’єднання Німеччини було створено загальну структуру 

уряду та визначено основні напрями соціальної політики держави. Разом із 

тим факт того, що Німеччина становила собою об’єднання чотирьох 

королівств, п’яти великих князівств, дванадцяти князівств і трьох міст, став 

визначальним моментом в управлінні соціальним добробутом населення. 

Незважаючи на те, що після уніфікації політика соціального забезпечення 

дедалі більше формувалась на національному рівні, програми соціального 

страхування спрямовувались на різні соціальні верстви та здійснювалися у 

децентралізованому порядку [122, с. 60].  

Упродовж 1883 – 1889 років урядом Німеччини прийнято низку 

нормативно-правових актів, що стали ключовими у розвитку соціальної 

політики країни. Поштовхом до прийняття законодавства, що врегульовувало 

правовідносини соціального страхування, передусім стало прагнення уряду 

знищити підтримку соціалізму серед працівників і встановити владу прусської 

держави над церквою. Уряд сподівався, що забезпечення економічної безпеки 

у разі виникнення ризиків і втрат доходів сприятиме політичній інтеграції та 

стабільності [122, с. 20].  

Першим нормативно-правовим актом на шляху формування правового 

регулювання соціального страхування у Німеччині став закон про медичне 

страхування 1883 року. Вже у 1884 році набрав чинності закон про 

страхування від нещасних випадків, що надав право працівникам, які 

отримали травми на виробництві, отримувати страхові виплати. Нарешті, у 

1889 році було прийнято закон про страхування по старості й інвалідності. На 

момент прийняття цих законів вони охоплювали лише верхні сегменти 

робітничого класу [32].  



 141 

Саме 1889 роком завершується перший етап розвитку соціального 

страхування в Німеччині.  

У 1890 році Отто фон Бісмарк склав повноваження прем’єр-міністра та 

пішов у відставку. Однак законодавство, що спрямовувалось на врегулювання 

соціального страхування, зазнало ще більшого вдосконалення та розвитку. 

1890 роком датується початок другого етапу розвитку соціального 

страхування в Німеччині, що продовжувався до 1918 року. Видатним 

документом для подальшого розвитку соціального страхування став 

прийнятий  1911 року Національний кодекс страхування, що впроваджував 

три окремі програми страхування до уніфікованої системи соціального 

забезпечення, а обов’язкове страхування та право на отримання виплат у разі 

настання страхового випадку почали поширюватися і на всі категорії 

працівників. У 1911 році було впроваджено пенсії для вдів. У 1916 році 

збільшено розмір виплат для годувальників, а пенсійний вік зменшився з 

сімдесяти до шістдесяти п’яти років.  

Приклад німецької системи соціального страхування став прикладом 

для багатьох країн. Так, в Англії у 1911 – 1913 роках було також запроваджено 

страхування у зв’язку з безробіттям, хворобою та інвалідністю [2]. Зауважимо, 

що українська модель соціального страхування має більшість ознак, 

притаманних для моделі соціального страхування, сформованої Отто фон 

Бісмарком.  

Положеннями Основного Закону Федеративної Республіки Німеччині, 

зокрема частиною 1 статті 20, визначено, що Федеративна Республіка 

Німеччина є демократичною та соціальною федеративною державою [52], а 

сама держава гарантує кожному мінімальний необхідний захист. 

На сучасному етапі розвитку системи соціального страхування 

основним нормативно-правовим актом, що регулює правовідносини у частині 

соціального страхування, є Соціальний кодекс Німеччини 1975 року 

(Sozialgesetzbuch).  
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Загалом система соціального страхування у Німеччині складається зі 

страхових договорів, підставою укладання яких є Соціальний кодекс 

Німеччини. До системи таких договорів належать: 

– договір медичного страхування;  

– договір обов’язкового страхування на випадок виникнення 

необхідності в догляді у випадку хвороби або старості; 

– договір пенсійного страхування; 

– договір страхування на випадок втрати роботи; 

– договір страхування від наслідків нещасного випадку на виробництві. 

Платниками страхових внесків, що акумулюються у фондах соціального 

страхування Німеччини, є як роботодавці, так і самі наймані працівники. При 

цьому сплата внесків має загальнообов’язковий, а не добровільний характер. 

Така особливість дає змогу чітко відмежувати українську систему 

загальнообов’язкового державного соціального страхування від системи 

Німеччини. Із 1 січня 2016 року наймані працівники в Україні були виключені 

з переліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. Таким чином, весь обов’язок зі сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування було перекладено на 

роботодавців – юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, які 

використовують найману працю чи отримують послуги за цивільно-

правовими договорами. У свою чергу, тягар зі сплати соціальних внесків, в 

тому числі у Німеччині, розподіляється між роботодавцями та найманими 

працівниками у рівних частках. Однак виняток становлять страхові внески на 

випадки хвороби – більша частина страхового внеску здійснюється саме за 

рахунок працівника, при цьому внески на страхування від наслідків нещасних 

випадків у повному обсязі сплачуються роботодавцями [3].  

Скасування обов’язку зі сплати єдиного соціального внеску найманими 

працівниками в Україні стало одним із кроків загальної податкової реформи в 

Україні, що запроваджувалась з набранням чинності Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
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України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 

у 2016 році» від 24.12.2015 № 909-VIII  [69].  

Разом зі скасуванням єдиного соціального внеску, що утримується із 

заробітної плати (доходу) робітників (фізичних осіб), було також встановлено 

єдину ставку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у розмірі 22 відсотки та підвищено максимальну величину бази 

нарахування ЄСВ з 17 до 25 розмірів мінімальної заробітної плати. Сукупність 

таких кроків мала б сприяти виведенню заробітних плат з тіні, зменшенню 

податкового навантаження на платників податків і спрощенню процедури 

сплати податків. Незважаючи на той факт, що єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування не належить до 

податкової системи України, встановлення єдиної ставки ЄСВ та скасування 

обов’язку зі сплати ЄСВ найманими працівниками відобразились у звіті 

Pricewaterhouse Coopers  «Paying Taxes 2018», що ґрунтується на 

дослідженнях, проведених компанією «Pricewaterhouse Coopers» та Світовим 

банком [135]. За результатами досліджень Україна значно покращила свій 

показник у міжнародному рейтингу прощення сплати податків. Зокрема, 

однією з основних причин такого покращення спеціалісти Світового банку 

визначають зміни, що були запроваджені в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування (встановлення єдиної ставки, звільнення 

фізичних осіб – найманих працівників від обов’язку зі сплати єдиного 

соціального внеску). Справді, встановлення єдиної ставки ЄСВ та скасування 

диференційованої ставки, що залежала від класу професійної ризиковості 

підприємства, значно спростила порядок обрахування належного до сплати 

ЄСВ. Уже за результатами звіту компанії «Pricewaterhouse Coopers» та 

Світового банку 2019 року рівень оподаткування і сплати внесків юридичних 

осіб зріс із 37,8 до 41,7 відсотків у зв’язку з підвищенням рівня мінімальної 

заробітної плати [136, c. 23]. Однак такі зміни не могли не відобразитися на 

наповненні фондів коштів соціального страхування. 
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Необхідно зазначити, що скасування обов’язку зі сплати ЄСВ фізичні 

особи не надто відчувають у зв’язку з підвищенням рівня ставки податку на 

доходи фізичних осіб і сплатою військового збору. У 2019 році розмір 

мінімальної заробітної плати становить 4173 гривні на місяць. Ставка податку 

на доходи фізичних осіб у 2019 році – 18 відсотків, а військового збору – 1,5 

відсотка. Отже, наприклад, працівник, який отримував заробітну плату у 

мінімальному розмірі, встановленому Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2019 рік» у результаті утримання податковим агентом сум 

податку на доходи фізичних осіб і військового збору отримував 3 401 гривню. 

Разом із тим ще у 2015 році з заробітної плати фізичної особи утримувалися 

15 відсотків податку на доходи фізичних осіб, 1,5 відсотка військового збору 

та 3,6 відсотка єдиного соціального внеску. Таким чином, у разі збереження 

обов’язку фізичних осіб – працівників сплачувати єдиний соціальний внесок 

та збереження ставки податку на доходи фізичних осіб на рівні 15 відсотків 

працівник, який отримує мінімальну заробітну плату, отримував би заробітну 

плату на рівні 3335 гривень на місяць.  При цьому 3,6 відсотка утримань із 

заробітної плати працівника спрямовувались до фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, а не до Державного бюджету України, 

що позитивним чином відображалося на наповненні фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

Натомість весь обов’язок зі сплати ЄСВ наразі покладається на 

роботодавців, хоча вони й сплачують фіксовану ставку ЄСВ на рівні 

22 відсотки, що є значно меншим навантаженням порівняно з періодом 2011–

2015 роки, коли ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування залежала від класу професійної ризиковості 

підприємств. 

Окрім того, порівнюючи систему соціального страхування Німеччини та 

України постає запитання щодо справедливості сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування виключно 

роботодавцем, адже страхові виплати у разі настання страхового випадку 
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здійснюються саме на користь працівника, а не роботодавця такого 

працівника.  

На нашу думку, обов’язок зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування має бути розподілений 

між працівником і роботодавцем, що є справедливим. Зарубіжний досвід, 

зокрема досвід Німеччини, дає нам змогу дійти висновку, що розподілення 

тягаря зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування позитивно відображається на наповненні фондів коштів, із яких 

здійснюються виплати у разі настання страхових випадків, і стимулює 

роботодавців здійснювати прозорі виплати заробітних плат своїм 

працівникам.  

Наприклад, розглянемо особливості сплати страхових внесків на 

пенсійне страхування у Німеччині. Як і в Україні, система пенсійного 

страхування Німеччини передбачає виплату відрахувань із заробітних плат 

працівників. Розмір внеску не залежить від розміру заробітної плати 

працівника чи кількості років, протягом яких виплачується пенсія. Участь у 

системі державного пенсійного страхування є обов’язковою для усіх 

передбачених законодавством Німеччини громадян, однак громадяни 

наділяються правом одночасного укладання приватних договорів страхування 

на випадок досягнення пенсійного віку [106]. На загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування роботодавцем і працівником сплачуються 

внески у рівних частинах – по 9,3 відсотка заробітної плати без вирахування 

податків і зборів. Отже, загальний розмір внеску на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування  становить 18,6 відсотка заробітної плати 

[124]. Окрім того, особи, які народилися після 31 грудня 1939 року, досягли 

23-річного віку та не мають дітей, додатково зобов’язані сплачувати внесок у 

розмірі 1,25 відсотка заробітної плати; сплачуючи такі внески, особа має право 

на догляд з досягненням пенсійного віку. Роботодавці також сплачують 

1,25 відсотка заробітної плати таких працівників  [114].  
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Система соціального захисту пенсіонерів Німеччини характеризується її 

трирівневістю.  

Перший рівень становить державне пенсійне страхування, яке 

складається з пенсійного страхування для працівників, для представників 

влади, допомоги по старості для фермерів, а також пенсійного забезпечення 

для окремих груп населення: фізичних осіб, які провадять незалежну 

професійну діяльність.  Сам факт надання таких дотацій державою відповідає 

положенням Основного Закону Федеративної Республіки Німеччини, а саме: 

частині 3 статті 106, згідно з якою Федерація шляхом федерального закону, за 

умови схвалення бундесратом, може використовувати частину надходжень від 

податку на доходи та податку з корпорацій на забезпечення своїх витрат, 

зокрема і на соціальне забезпечення [52].  

Другий рівень соціального захисту пенсіонерів становлять виплати, які 

здійснюються самими роботодавцями на користь своїх колишніх працівників. 

Ці виплати є добровільними з боку роботодавців і жодним чином не 

впливають на рівень виплат із фондів коштів, з яких здійснюються виплати 

державних пенсій.    

Третій рівень – добровільна участь у приватному секторі пенсійного 

страхування. У такому випадку особи, які бажають отримувати додаткові 

виплати після досягнення пенсійного віку, укладають договори з приватними 

особами. Факт укладання таких доходів також жодним чином не впливає на 

розмір пенсій, що виплачуються державою.  

Страхові внески на випадок безробіття, аналогічно до інших у 

Німеччині, розподіляються між роботодавцем і працівником. Загалом із 

заробітної плати працівника має бути сплачено 2,5 відсотка до кас соціального 

страхування: 1,25 відсотка сплачується за рахунок роботодавця, а інші 1,25 

відсотка – за рахунок працівника. Страхування від нещасних випадків в 

Німеччині поводиться виключно за рахунок роботодавців [121].  

Фонди страхування від нещасних випадків формуються професійними 

об’єднаннями підприємств, які здійснюють діяльність одного профілю. При 
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цьому варто зазначити, що укладання договору страхування на випадок 

настання нещасного випадку є обов’язковим як для найманих працівників, так 

і для осіб із неповною зайнятістю [102].  

Ще одним елементом системи соціального страхування у Німеччині є 

медичне страхування, що може здійснюватися двома шляхами. Працівники у 

частині медичного страхування наділені правом обрати державне медичне чи 

приватне медичне страхування. Однак брати участь у системі приватного 

медичного страхування особи мають право лише за умови доходу не менше 

ніж 60 750 євро на рік або 5063 євро на місяць. При переході на приватне 

медичне страхування  особа звільняється від обов’язку сплати внесків на 

державне медичне страхування, однак відмовитись від медичного страхування 

взагалі громадяни Німеччини права не мають [115]. 

Розмір страхового внеску на медичне страхування прямо залежить від 

розміру доходу самої застрахованої особи. Тобто чим вищий дохід – тим 

вищий розмір відповідного внеску. На сьогодні сума відрахувань на державне 

медичне страхування становить 15,5 відсотка доходу, однак розмір внеску не 

може бути більшим ніж 870 євро на місяць. Сума внеску порівну 

розподіляється між роботодавцем і безпосередньо самою застрахованою 

особою та вноситься до суспільних лікарняних кас, членами яких є 

застраховані особи. Зазначимо, що для громадян Німеччини більш 

прийнятним є варіант перебування на державній системі медичного 

страхування. Насамперед це пов’язано з порядком виплати у випадку настання 

страхового випадку, адже лікарняними касами відшкодування витрат на 

медичне обслуговування здійснюється одразу, за приватного страхування усі 

витрати покриваються застрахованою особою, які потім відшкодовуються 

страховиками. Особи, які беруть участь у системі медичного страхування 

автоматично приєднуються до системи страхування на випадок необхідності 

постійного догляду [122].  

Таким чином, доходимо висновку, що система соціального страхування 

в Німеччині передбачає існування як державної, так і приватної систем 
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соціального страхування. Кошти від страхових внесків надходять до 

відповідних позабюджетних фондів коштів, які здійснюють виплати у разі 

настання страхових випадків. При цьому внески здійснюються окремо за 

кожним видом соціального страхування. Така особливість системи 

соціального страхування Німеччини є ще однією відмінною від соціального 

страхування України  ознакою.  В Україні страхові внески на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачуються шляхом 

перерахування суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, що надалі розподіляється між окремими фондами 

соціального страхування відповідно до Пропорцій розподілу єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 675 [82].  

Внески до фондів соціального страхування сплачують як роботодавці, 

так і самі наймані працівники. При цьому у більшості випадків суми 

відрахувань для них є однаковими у своєму розмірі, адже базою нарахування 

страхових внесків визначається заробітна плата працівника. Такий момент 

також відрізняє українську модель від німецької, оскільки з початком 

2016 року наймані працівники більше не є платниками єдиного соціального 

внеску.  

Ще однією характерною ознакою системи соціального страхування 

Німеччини є участь держави у формуванні фондів соціального страхування, з 

яких здійснюються виплати у разі настання страхових випадків. Зокрема, 

Фонд пенсійного страхування та Фонд страхування на безробіття 

поповнюються також за рахунок дотацій держави у встановлених 

законодавством пропорціях. Статтею 16 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 

від 02.03.2000 № 1533-ІІІ як джерело формування Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття визначаються кошти Державного бюджету України, що 

надходять у визначених законодавством випадках [76]. Також згідно зі  
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статтею 72 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» джерелом формування коштів Пенсійного фонду України є 

кошти Державного бюджету, які також перераховуються у встановлених 

законодавством випадках і порядку [75]. 

Отже, системи соціального страхування в Україні та Німеччині мають 

як спільні, так і відмінні ознаки. Зокрема, у частині формування фондів коштів, 

які спрямовуються на забезпечення суспільних потреб при настанні тих чи 

інших страхових випадків. Страхові внески сплачуються як роботодавцями, 

так і самими працівниками, у зв’язку з чим навантаження зі сплати між ними 

розподіляється порівну, що, на нашу думку, є справедливим підходом, який 

має бути реалізований на нормативному рівні в Україні. Вважаємо, що такий 

підхід спричиняє зменшення обсягу навантаження на роботодавців, 

встановлення обов’язку зі сплати єдиного внеску найманими працівниками на 

рівні, що кардинально не зменшує суму отримуваної працівником заробітної 

плати, і при цьому забезпечує стабільні надходження до фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. У зв’язку з цим, 

на нашу думку, необхідно найближчим часом запровадити накопичувальну 

систему пенсійного страхування в Україні, а також систему 

загальнообов’язкового медичного страхування, що дасть змогу формувати 

децентралізовані фонди коштів за рахунок внесків самих застрахованих осіб. 
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3.2 Модель соціального страхування Сполученого Королівства 

Великої Британії: спільні та відмінні риси  порядку наповнення фондів 

соціального страхування з Україною 

 

Модель соціального страхування Великої Британії була сформована під 

значним впливом видатного економіста лорда Вільяма Генрі Беверіджа. 

У своїй доповіді «Про соціальне страхування та суміжна послуги» 

В. Г. Беверідж сформував три основні принципи, на яких має ґрунтуватися 

сильна та стабільна система соціального страхування Великої Британії. 

По-перше, будь-які пропозиції щодо подальшого розвитку системи 

соціального страхування мають базуватися на досвіді, що вже було 

акумульовано раніше. Такий досвід має бути імплементований до системи 

соціального страхування повною мірою. Разом із тим досвід, накопичений у 

минулому, не повинен характеризуватися секційністю інтересів, встановлених 

при отриманні такого досвіду [131]. 

Другий принцип побудови стабільної системи соціального 

забезпечення, на думку В. Г. Беверіджа, полягає у його комплексному 

характері. Тобто соціальне страхування і соціальний прогрес мають 

співвідноситися як частина та ціле. Організація соціального страхування має 

становити невід’ємну складову соціальної політики. Тільки розвинене на 

достатньому рівні соціальне страхування може забезпечити на достатньому 

рівні безпеку доходів, які отримують застраховані особи. Найбільшими 

загрозами на шляху до встановлення стабільної системи соціального 

страхування В. Г. Беверідж визначає: бажання, хворобу, нігілізм, бідність і 

неробство [131].  

Третім з основоположних принципів є створення системи соціального 

страхування державою та особою у кооперації.  

На думку В. Г. Беверіджа, система соціального страхування Великої 

Британії мала ґрунтуватися на праві будь-якої особи отримувати мінімальний 

розмір соціального захисту незалежно від розміру отримуваних нею доходів. 
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Національна солідарність – основна відмінність моделі соціального 

забезпечення, що була сформована Отто фон Бісмарком від моделі Вільяма 

Генрі Беверіджа. 

На сучасному етапі розвитку соціального страхування у Великій 

Британії наповнення фонду соціального страхування (що є єдиним на 

території Королівства) здійснюється за рахунок сплати страхових внесків і 

податків як роботодавцями, так і найманими працівниками, і самозайнятими 

особами, а також за рахунок дотацій державного бюджету.  

Зокрема, В. Г. Беверідж зазначав, що різниця між податком і страховим 

внеском як бюджетоутворюючими платежами полягає в тому, що податок має 

(повинен бути) пов’язаний із платоспроможністю його платника, а страхові 

внески мають бути пов’язані з виплатами, які застрахована особа отримає у 

результаті настання страхового випадку, і жодним чином не може бути 

пов’язаний із платоспроможністю його платника. Саме тому, на думку В. Г. 

Беверіджа, найбільш ефективним джерелом наповнення фондів коштів 

соціального страхування є саме цільові страхові внески, а не податки [131].  

Сучасний порядок наповнення бюджету соціального страхування має 

змішаний характер, адже відбувається як за рахунок сплати страхових внесків, 

так і за рахунок дотацій державного бюджету.  

Фонди коштів соціального страхування в Україні також формуються як 

за рахунок сплати страхових внесків (єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування), так і за рахунок дотацій з Державного 

бюджету України.  

У частині першій статті 72 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» визначено джерела формування коштів 

Пенсійного фонду України. До таких джерел належать: кошти від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що 

спрямовуються на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 

інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву коштів для 

покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах; кошти 
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державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного 

фонду у випадках, передбачених законодавством; тощо [78]. Частиною 

першою статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття» встановлено, що джерелами 

коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття є, в тому числі, страхові внески страхувальників та кошти 

державного бюджету, що спрямовуються до фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття у встановлених 

законодавством випадках [76]. 

Таким чином, у Великій Британії, як і в Україні, фонди коштів, які 

спрямовуються на соціальне забезпечення громадян, формуються і за рахунок 

коштів цільових внесків, і за рахунок загальнодержавних бюджетних коштів.  

Разом із тим у Великій Британії можна виділити такі види соціальних 

програм: 

– страхові схеми, що передбачають попередню сплату страхових 

внесків; 

– програми, пов’язані з соціальними потребами (не пов’язані з 

попередньою сплатою страхових внесків, а суми допомоги виплачуються у 

зв’язку з реальною потребою особи). Фінансуються такі потреби за рахунок 

державного бюджету на основі попередньої перевірки дійсного рівня доходів 

претендента на отримання виплати; 

– програми спрямовані на допомогу конкретно визначеним групам 

населення (також не пов’язані зі сплатою страхових внесків). Такі програми 

так само фінансуються за рахунок державних коштів. 

Окрім того, сучасна система соціального страхування Великої Британії 

характеризується досить низьким рівнем державного соціального 

забезпечення.  Більшу частину виплат тут покладають саме на приватний 

сектор соціального страхування від нещасних випадків, безробіття тощо. 

Таким чином, систему соціального забезпечення Великої Британії 

можна поділити на дві частини: охорона здоров’я (майже на 100 відсотків 
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фінансується за рахунок коштів держави); соціальне страхування (фонд 

соціального страхування формується за рахунок страхових внесків 

працівників і роботодавців). Водночас варто зазначити, що страхування від 

наслідків нещасних випадків на виробництві повністю здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету [114]. 

Таким чином, можемо визначити відмінні з Україною ознаки системи 

соціального страхування у Великій Британії. 

Кошти соціального страхування у Великій Британії централізовано 

акумулюються в єдиному фонді, натомість кошти соціального страхування в 

Україні розподіляються між окремими фондами, з яких здійснюється 

фінансування залежно від страхового випадку. 

Страхування від нещасних випадків на виробництві у Великій Британії 

відбувається виключно за рахунок роботодавців. У свою чергу, Фонд 

соціального страхування України, за рахунок якого здійснюються виплати 

постраждалим на підприємстві особам, формується за рахунок страхових 

внесків страхувальників і застрахованих осіб, сум фінансових санкцій, доходів 

від розміщення тимчасово вільних коштів та інших доходів, які передбачені 

статтею 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» [77]. 

Ще однією характерною відмінністю британської моделі соціального 

страхування є поділ застрахованих осіб на групи залежно від рівня їхніх 

доходів. 

До першого класу належать працівники та підприємці, для яких суми 

внесків розраховуються у відсотковому співвідношенні до суми доходу. При 

цьому враховуються як сума мінімальних, так і сума максимальних 

відрахувань до фонду соціального страхування. Розмір відрахувань 

встановлено на рівні 11 відсотків. Сума мінімального відрахування становить 

110 фунтів стерлінгів, а сума максимального відрахування сягає 884 фунтів 

стерлінгів на тиждень. 
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До другого класу належать самозайняті особи. Для цієї категорії осіб 

встановлено твердий розмір внеску на рівні 2,40 фунтів стерлінгів на тиждень. 

До третього класу належать особи, які не працюють або не  набули 

достатнього страхового стажу для отримання права на соціальне забезпечення. 

Такі особи сплачують соціальні внески на добровільних засадах у розмірі 

12,05 фунтів стерлінгів на тиждень. 

До четвертої групи платників, як і до другої групи, належать самозайняті 

особи, однак у цьому випадку дохід таких осіб є більшим ніж розмір 

допустимого доходу першого та другого класів платників. Ці особи сплачуєть 

8 відсотків суми річного доходу у розмірі від 5715 до 43 875 фунтів стерлінгів. 

Якщо особа отримує дохід більший ніж 43 875 фунтів стерлінгів, то від суми 

перевищення додаткового сплачує 1 відсоток [129]. 

Такий підхід також не є притаманним для соціального страхування 

України, адже нині встановлено єдину ставку єдиного соціального внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на рівні 22 відсотків  

відповідної бази нарахування, визначеної Законом України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Окрім того, працівники не є суб’єктами, зобов’язаними здійснювати 

відрахування у вигляді єдиного соціального внеску. 

Однією з груп платників страхових внесків є саме самозайняті особи. В 

Україні самозайняті особи – це фізичні особи-підприємці та особи, які 

провадять незалежну професійну діяльність.  

Саме проблема сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які перебувають 

на спрощеній системі оподаткування, є нагальною для вирішення. Із 01 січня 

2017 року фізичні особи – підприємці, які перебувають на спрощеній системі 

оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування за себе, незалежно від факту отримання ними 

доходів у звітному періоді. В абзаці другому пункту 2) частини 1 статті 7 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
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державне соціальне страхування» визначено, що у разі, коли фізичною особою 

–підприємцем – платником єдиного податку, не отримано дохід (прибуток) у 

звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, то такий платник 

зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної 

величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При 

цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального 

страхового внеску [78].  

Заміна права з визначення бази нарахування ЄСВ самостійно обов’язком 

із нарахування та сплати єдиного соціального внеску призвела до масової 

реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичними особами – 

підприємцями, які перебували на спрощеній системі оподаткування. 

Вважаємо, що фізичні особи – підприємці, зокрема й ті, які перебувають на 

спрощеній системі оподаткування, мають бути в переліку платників єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що дасть їм 

змогу нараховувати страховий стаж та отримувати належний рівень 

соціального забезпечення. Однак, вважаємо, що правове регулювання сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

фізичними особами – підприємцями потребує реформування. 

По-перше, у Податковому кодексі України передбачено чотири групи 

платників єдиного податку, три з яких можуть бути представлені фізичними 

особами – підприємцями. Так, фізичними особами – підприємцями, 

платниками першої групи єдиного податку, можуть бути фізичні особи, які не 

використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний 

продаж товарів із торговельних місць на ринках та/або провадять 

господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу 

яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень. Платниками 

єдиного податку другої групи можуть бути фізичні особи – підприємці, які 

здійснюють господарську діяльність із надання послуг, у тому числі 

побутових, платникам єдиного податку та/або  населенню, виробництво та/або 

продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що 
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протягом календарного року дотримується сукупність таких критеріїв: не 

використовується праця найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з 

платником у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг 

доходу не перевищує 1 500 000 гривень. Платниками єдиного податку третьої 

групи можуть бути, зокрема й фізичними особами – підприємцями, які не 

використовують працю найманих осіб, або кількість осіб, які перебувають із 

ними у трудових відносинах, не обмежена, у яких протягом календарного року 

обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень [55].  

Отже, визначальними факторами при визначенні того, чи може фізична 

особа – підприємець перебувати на спрощеній системі оподаткування є: 

1) вид послуг, що надається такою особою; 

2) обсяг доходу, який отримує фізична особа – підприємець; 

3) кількість осіб, які перебувають із фізичною особою – підприємцем у 

трудових відносинах. 

Пропонуємо фізичних осіб – підприємців, які перебувають на спрощеній 

системі оподаткування, також розділити на декілька груп, застосовуючи 

критерій того, на якій групі єдиного податку вони перебувають із 

встановленням наведених нижче правил сплати ними єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

1. Фізичні особи – підприємці – платники першої та другої груп 

єдиного податку, визначають базу нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування самостійно для себе, але 

не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, 

встановленої Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Фізичні особи – 

підприємці – платники першої та другої груп єдиного податку, які протягом 

звітного кварталу або одного (декількох) місяців звітного кварталу не 

отримували дохід (прибуток), зобов’язані визначити базу нарахування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

самостійно для себе. При цьому для платників єдиного податку першої та 
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другої груп розмір мінімального внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування встановлюється у розмірі 50 відсотків мінімального 

страхового внеску, визначеного у статті 1 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

(виключно щодо періоду, протягом якого не було отримано доходу 

(прибутку)). Розмір страхового стажу в такому випадку обчислюється 

пропорційно до сплаченого єдиного внеску у порядку, визначеному 

законодавством України.  

2. Фізичні особи – підприємці – платники третьої групи єдиного 

податку, визначають базу нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування самостійно для себе, але не більше 

максимальної величини бази нарахування єдиного внеску,  встановленої 

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування».  

Фізичні особи – підприємці – платники третьої групи єдиного податку, 

які протягом звітного кварталу або одного (декількох) місяців звітного 

кварталу не отримували дохід (прибуток), зобов’язані визначити базу 

нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування самостійно для себе. При цьому для платників єдиного податку 

третьої групи розмір мінімального внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування встановлюється у розмірі 80 відсотків мінімального 

страхового внеску, визначеного у статті 1 Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

(виключно щодо періоду, протягом якого не було отримано доходу 

(прибутку)). Розмір страхового стажу в такому випадку обчислюється 

пропорційно до сплаченого єдиного внеску у порядку, визначеному 

законодавством України.  

На нашу думку, такий підхід до порядку нарахування та сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними 

особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, 
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матиме позитивний вплив на вихід підприємництва з тіні та наповнення 

фондів, які належать до системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування.  

Вважаємо, що повне звільнення від сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичних осіб – 

підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, не є 

допустимим з огляду на низку перелічених нижче факторів. 

1. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування не є податковим платежем, про що прямо зазначено і в тексті 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» і в тексті Податкового кодексу України. 

Саме тому недоцільно пов’язувати обов’язок зі сплати страхових внесків із 

фактом виникнення доходу у їх платника. 

2. Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування фізичними особами – підприємцями та особами, які 

провадять незалежну професійну діяльність, дає право на нарахування 

страхового стажу таким особам. 

3. Відмова від покладання обов’язку зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на фізичних осіб –

підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, 

негативним чином відобразиться на наповненні фондів, які належать до 

системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, що в 

результаті може сприяти ретроспективному збільшенню ставок єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Разом із тим спільною ознакою України та Великої Британії у частині 

соціального страхування є відсутність окремих страхових внесків на кожен із 

видів соціального страхування. Тобто всі витрати на фінансування 

соціального забезпечення здійснюються у межах консолідованого внеску, що, 

на нашу думку, є позитивним моментом, який значно спрощує систему 

адміністрування страхових внесків. 
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Таким чином, можемо зробити висновок, що на сьогодні система 

соціального страхування та сплати страхових внесків в Україні має як подібні, 

так і відмінні ознаки із системами соціального страхування європейських 

країн.  

Вважаємо, що при здійсненні подальшого реформування системи 

соціального страхування в Україні, безумовно, необхідно враховувати 

зарубіжний досвід. Зокрема, доцільно запровадити накопичувальну систему 

пенсійного забезпечення й обов’язкового медичного страхування, що дасть 

змогу формувати децентралізовані фонди коштів за рахунок самих 

застрахованих осіб, а також підвищити рівень соціального добробуту 

населення України.  
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3.3 Перспективи використання Україною світового досвіду 

у частині правового регулювання страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

 

Незважаючи на те, що науковці виділяють дві основні моделі 

соціального страхування (за прикладами Німеччини та Великої Британії), 

жодна з нині працюючих систем загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та сплати страхових внесків не відповідає ознакам 

виключно однієї чи іншої системи.  

Сучасні моделі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування характеризуються змішаністю їх ознак, характерних для 

класичних моделей соціального страхування та власними напрацюваннями і 

підходами.  

Наприклад, страхові соціальні внески у Російській Федерації визначено 

у Главі 34 Податкового кодексу Російської Федерації [33].  

Зауважимо, що згідно з нормами Податкового кодексу Російської 

Федерації, а саме: статтями 13, 14 та 15, страхові внески на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування не належать до 

податкової системи Російської Федерації.  

Страхові внески на соціальне страхування не передбачені ані у переліку 

федеральних податків, ані в переліку регіональних податків, ані в переліку 

місцевих податків і зборів.  

Страховим внескам у Податковому кодексі Російської Федерації 

присвячено окремі статті. Наприклад, у главі 2.1. Податкового кодексу 

Російської Федерації міститься стаття 18.1 «Страхові внески», нормами якої 

визначено, що в Російській Федерації цим кодексом встановлюються страхові 

внески, які є федеративними й обов’язковими до сплати на всій території  

Російської Федерації. Отже, незважаючи на те, що страхові внески не є 

частиною податкової системи Російської Федерації, особливості їх 
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нарахування, обчислення та сплати визначаються саме податковим 

законодавством, зокрема податковим кодексом.  

Однак особливості обов’язкового страхування в Російській Федерації 

визначаються і низкою окремих нормативно-правових актів, як-от: 

Федеральним законом від 29.11.2010 № 326-ФЗ «Про обов’язкове медичне 

страхування в Російській Федерації» [45]; Федеральним законом від 

29.12.2006 № 255-ФЗ «Про обов’язкове соціальне страхування на випадок 

тимчасової непрацездатності та в зв’язку з материнством» [47]; Федеральним 

законом від 15.12.2001 № 167-ФЗ «Про обов’язкове пенсійне страхування в 

Російській Федерації» [46].  

Таким особливостям у Податковому кодексі Російської Федерації 

приділено окрему главу – Главу 34 «Страхові внески».  

Вважаємо за необхідне особливу увагу приділити платникам страхових 

внесків, які визначені у статті 419 Податкового кодексу Російської Федерації. 

Так, платниками внесків визнаються страхувальники: 

1) особи, які здійснюють виплати й інші винагороди фізичним особам: 

– організації; 

– індивідуальні підприємці; 

– фізичні особи, які не є індивідуальними підприємцями; 

2) індивідуальні підприємці, адвокати, медіатори, нотаріуси, які 

займаються приватною практикою, арбітражні керуючі, оцінщики, патентні 

повірені й інші особи, які займаються в установленому законодавством 

Російської Федерації порядку, приватною практикою. 

Окрім того, якщо платник страхового внеску належить до декількох 

категорій платників страхового внеску, то він зобов’язаний нарахувати та 

сплатити страховий внесок по кожній із підстав. 

Таким чином, у Російській Федерації платниками страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування є не тільки роботодавці, 

фізичні особи – підприємці, а й фізичні особи, які не провадять будь-якої 

незалежної професійної чи підприємницької діяльності. Такий підхід є 
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повністю відмінним від підходу, за яким сплачується єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні, адже фізичні 

особи не є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування ані за себе, ані у разі сплати винагороди іншим 

фізичним особам чи фізичним особам – підприємцям.  

Страхувальники й інші платники страхових внесків у Російській 

Федерації зобов’язані сплачувати не один, як в Україні, а три страхові внески, 

а саме: на обов’язкове пенсійне страхування; на обов’язкове медичне 

страхування; на обов’язкове соціальне страхування.  

Межі бази нарахування кожного з цих внесків індексують із року в рік. 

А по таких розрахунках законодавець Російської Федерації орієнтується на 

зростання середнього рівня заробітної плати загалом у країні.  

Так, базою нарахування страхових внесків є сукупний обсяг виплат по 

кожній офіційно працюючій фізичній особі. Відрахування сум доходу 

розпочинається з початку року наростаючим підсумком до його завершення. 

Загальний обсяг страхових внесків становить 30 відсотків і розподіляється 

таким чином: 

– 22 відсотки на загальнообов’язкове пенсійне страхування. При цьому 

при перевищенні граничного розміру бази нарахування передбачається 

понижений тариф – 10 відсотків; 

– до фонду соціального страхування перераховується 2,9 відсотка; 

– на загальнообов’язкове державне медичне страхування відраховується 

5,1 відсотка.  

Максимум для бази нарахування страхових внесків встановлюється на 

основі рекомендацій пункту 3.6 статті 426 Податкового кодексу Російської 

Федерації, що визначає ліміти бази для внесків до Пенсійного фонду 

Російської Федерації у розмірі добутку середньомісячної заробітної плати по 

країні на коефіцієнт 2,1 та 12 місяців.  

Максимальна база для внесків до фондів соціального страхування у 2019 

році вираховується шляхом множення ліміту 2018 року на коефіцієнт 1,061.   
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Постановою Правління Російської Федерації від 28.11.2018 року № 1426 

«Про граничну величину бази для нарахування страхових внесків на 

обов’язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності і 

у зв’язку з материнством і на обов’язкове пенсійне страхування з 1 січня 

2019 року» визначено, що для цілей сплати внесків на обов’язкове соціальне 

страхування максимальна величина бази його нарахування становитиме 

865 000 рублів стосовно кожної фізичної особи. Якщо ж база нарахування за 

рік виявиться більшою від цього ліміту, то внески до фондів соціального 

страхування на суму перевищення не нараховуються.  

Максимальна величина бази нарахування внесків на пенсійне 

страхування становить 1 150 000 рублів стосовно кожної фізичної особи. На 

суму перевищення внесок нараховується за зменшеним тарифом – 10 відсотків 

до суми перевищення [40].   

Для внесків на обов’язкове медичне страхування граничної бази їх 

нарахування у чинному законодавстві Російської Федерації не передбачено.  

Тобто максимальна величина бази нарахування страхових внесків у 

Російській Федерації встановлюється щодо загального доходу фізичної особи 

протягом року, а не стосовно доходу по кожному окремому місяцю, як це 

встановлено в Україні.  

Вважаємо, що запровадження такого підходу може значно спростити 

систему адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування в Україні. Особливо процедура спроститься для 

роботодавців, які виплачують заробітні плати своїм працівникам у розмірі 

вище середнього. Наприклад, якщо у 2019 році максимальна величина бази 

нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у розрахунку на місяць становить 62 595 гривень, то у розрахунку 

на рік така база нарахування може становити 751 140 гривень (як сума добутку 

максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розрахунку на місяць 

та кількості календарних місяців у році).  



 164 

Таким чином, якщо працівник отримує заробітну плату, ставка якої 

становить 70 000 гривень на місяць,  загальний річний дохід такого працівника 

– 840 000 гривень на рік. Отже, максимальна величина бази нарахування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування буде 

досягнута стосовно такого працівника у листопаді 2019 року. Фактично у 

грудні роботодавцеві необхідно буде сплатити єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі мінімального 

страхового внеску.  

Також вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що в законодавстві 

Російської Федерації щодо нарахування, обчислення та сплати страхових 

внесків є поняття класів і підкласів умов праці. Залежно від класу до 

страхувальників можуть застосовуватись додаткові тарифи страхових внесків. 

Так, підприємства, яким присвоєно клас умов праці «Небезпечний», підклас 4, 

зобов’язані додатково сплатити 8 відсотків за додатковим тарифом страхових 

внесків. Підприємства, яким присвоєно класи умов праці «Допустимий» та 

«Оптимальний» із відповідними підкласами «2» та «1», сплачують страхові 

внески за загальними ставками без будь-яких додадкових нарахувань.  

Звернемо увагу, що до 01 січня 2016 року ставка єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні також 

залежала від класу професійної ризиковості виробництва. Однак український 

уряд відмовився від такого підходу на користь єдиної ставки єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на рівні 22 відсотки, 

що урівняло страхувальників у їх обов’язку щодо сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, підвищило рівень 

простоти адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, знизило чисельність судових спорів у частині 

нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування залежно від присвоєного класу професійної ризиковості, а 

головне – знизило навантаження на самих роботодавців у частині загально 

сплачуваних податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове 
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державне соціальне страхування. Саме тому, вважаємо, що встановлення 

додаткових тарифів сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування в Україні негативно відобразиться на адмініструванні 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на 

чисельності надходжень до фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування.  

Також вважаємо за необхідне звернути увагу на статтю 419 Податкового 

кодексу Російської Федерації, у якій встановлено, що платниками страхових 

внесків визнаються, зокрема, індивідуальні підприємці, адвокати, медіатори, 

нотаріуси, які займаються приватною практикою, арбітражні керуючі, 

оцінщики, патентні повірені й інші особи, які займаються у встановленому 

законодавством Російської Федерації порядку приватною практикою.  

Отже, як і в Україні, у Російській Федерації фізичні особи – підприємці 

й особи, які провадять незалежну професійну діяльність, є платниками 

страхових внесків. При цьому в Російській Федерації, як і в Україні, 

визначається розмір мінімального внеску. Порядок визначення мінімальних 

внесків у Російській Федерації значно складніший аніж в Україні.  

Мінімальний страховий внесок у Російській Федерації залежить від 

загальної суми доходу застрахованої особи протягом попереднього 

розрахункового періоду. Наприклад, якщо величина доходу застрахованої 

особи за розрахунковий період перевищує 300 000 рублів, то роботодавець 

зобов’язаний за результатами року сплатити страховий внесків до пенсійного 

фонду не менше ніж 26 545 рублів за розрахунковий період 2018 року, 29 354 

рублі за розрахунковий період 2019 року та 32 448 рублів за розрахунковий 

період 2020 року.  

Страхові внески на медичне страхування встановлюються у фіксованих 

сумах. Так, за 2018 рік необхідно сплатити 5 840 рублів, за 2019 рік – 6 884 

рублі, а за 2020 рік – 8 426 рублів.  

Отже, правове регулювання страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування у Російській Федерації є, на нашу думку, 
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більш складним, ніж в Україні. Україна відійшла від сплати окремих внесків у 

кожен із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

запровадивши єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, що значно спростило адміністрування таких страхових внесків.  

Окрім того, Україна змінила підхід до визначення ставки нарахування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування  залежно від класу професійної ризиковості підприємства була 

замінена на сплату за єдиною ставкою єдиного соціального внеску. Навпаки, 

у Російській Федерації страхувальники, які мають високі класи умов праці, 

зобов’язані сплачувати страхові внески за додатковими до основного 

тарифами. На нашу думку, український законодавець має уникати такого 

підходу до визначення належного до сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування задля збереження рівня 

надходжень до фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на стабільно високому рівні.  

 Законом Республіки Білорусь від 30.12.2018 № 158-З «Про бюджет 

державного позабюджетного фонду соціального захисту  населення 

Республіки Білорусь на 2019 рік» встановлено, що доходи бюджету цього 

фонду формуються за рахунок внесків на державне соціальне страхування, 

зокрема: 

– обов’язкових страхових внесків у державний позабюджетний фонд 

соціального захисту населення Республіки Білорусь; 

– внесків на професійне пенсійне страхування.  

Безумовно, дохідна частина фонду також формується і за рахунок 

неподаткових надходжень і субвенцій із бюджету Республіки Білорусь [35].  

Основний закон у частині регулювання сплати страхових внесків у 

Республіці Білорусь – закон Республіки Білорусь від 29.02.1996 № 138-XIII 

«Про обов’язкові страхові внески в бюджет державного позабюджетного 

фонду соціального захисту населення Республіки Білорусь» [48].  
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У статті 1 цього закону визначено перелік платників обов’язкових 

страхових внесків, до яких належать зазначені нижче. 

1. Роботодавці – юридичні особи, їх представництва та філії, які 

мають самостійний баланс; представництва іноземних організацій, що 

провадять діяльність на території Республіки Білорусь; індивідуальні 

підприємці, нотаріуси, які здійснюють нотаріальну діяльність у нотаріальних 

бюро, адвокати, які провадять адвокатську діяльність індивідуально, надають 

роботу громадянам за трудовими договорами, цивільно-правовими 

договорами, предметом яких є надання послуг, виконання робіт і створення 

об’єктів інтелектуальної власності; фізичні особи, які надають роботу 

громадянам за трудовими договорами.  

2. Працюючі громадяни – громадяни Республіки Білорусь, іноземні 

громадяни й особи без громадянства, які працюють за трудовими договорами 

та/або цивільно-правовими договорами, а також на основі членства (участі) в 

юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, фізичні особи, які 

є власниками майна (учасниками, членами, засновниками) юридичної особи 

та  виконують функції керівника.  

3. Фізичні особи, які самостійно сплачують обов’язкові страхові 

внески – індивідуальні підприємці, фізичні особи, які здійснюють передбачені 

законодавчими актами види ремісничої діяльності за заявницьким принципом 

без державної реєстрації як індивідуальні підприємці, нотаріуси й адвокати 

незалежно від організаційної форми провадження нотаріальної та 

адвокатської діяльності, творчі працівники, фізичні особи, які здійснюють 

діяльність із надання послуг у сфері агроекотуризму без державної реєстрації 

як індивідуальні підприємці, громадяни, які виконують роботи на підставі 

цивільно-правових договорів у фізичних осіб, громадяни, які працюють у 

представництвах міжнародних організацій у Республіці Білорусь, 

дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних держав, 

що акредитовані в Республіці Білорусь, а також громадяни, які працюють за 

межами Республіки Білорусь.  
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4. Білоруське республіканське унітарне страхове підприємство 

«Белгосстрах» – сплачує обов’язкові страхові внески за непрацюючих 

інвалідів, які не досягли загального пенсійного віку, яким виплачується 

щомісячна страхова виплата за законодавством про обов’язкове соціальне 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань тощо.  

Вважаємо за необхідне звернути увагу на декілька моментів, що 

стосуються платників страхових внесків у Республіці Білорусь і платників 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  в 

Україні.  

По-перше, як і в більшості світових країн, платниками страхових внесків 

у Республіці Білорусь є роботодавці, чіткий перелік яких визначений нормою 

спеціального закону. Разом із тим до переліку роботодавців білоруський 

законодавець включає не лише юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, 

а й фізичних осіб, які надають роботу іншим громадянам за трудовими 

договорами. Варто зазначити, що такий підхід може бути запроваджений і в 

Україні, тим більше, на нашу думку, норму, що передбачає фізичних осіб як 

роботодавців, які зобов’язані сплачувати страхові внески, необхідно 

передбачити Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», адже трудові договори 

між фізичними особами допускаються за нормами трудового законодавства 

України: наказом Міністерства праці та соціальної політики України 

від 08.06.2001 № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між 

працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та порядку 

реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка 

використовує найману працю». Порядком реєстрації трудового договору між 

працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, визначено, 

що цей порядок поширюється на фізичних осіб, які використовують найману 

працю фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб, які використовують 

найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії та ін.).  
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У таких випадках фізична особа, справді, може виступати як 

роботодавець стосовно іншої фізичної особи. Однак відповідно до статті 4 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» серед роботодавців – платників єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не 

передбачено фізичних осіб, які використовують найману працю за трудовими 

договорами.  

Саме тому, вважаємо за необхідне пункт 1 частини першої статті 4 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» доповнити абзацом такого змісту: «фізичні 

особи, які використовують працю осіб на умовах трудового договору 

(контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством чи цивільно-

правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з 

фізичною особою – підприємцем).  На нашу думку, такий підхід може 

підвищити рівень надходжень до фондів соціального страхування України та 

дасть змогу особам, які працюють на посадах приватних кухарів, нянь, водіїв, 

садівників тощо, офіційно нараховувати страховий стаж.  

По-друге, знову ж таки, як і в більшості країн світу, у Білорусії 

платниками страхових внесків є фізичні особи, які розділяють тягар сплати 

страхових внесків із власними роботодавцями. Окрім того, платниками 

страхових внесків є фізичні особи, які, у сою чергу, є власниками майна 

(учасниками, членами, засновниками) юридичної особи та  виконують функції 

керівника. Законодавство України щодо сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування не є достатньо чітким. 

Так, нормою законодавства, що регулює правовідносини у частині 

нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, чітко не визначені правила нарахування та 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування особами – учасниками юридичних осіб, які є власниками майна 

(учасниками, членами, засновниками).  
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Особливу проблему становить сплата єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які є 

одночасно засновниками підприємства та виконують функції директорів на 

таких підприємствах.  

У результаті аналізу трудового законодавства України, зокрема статті 24 

Кодексу законів про працю України, можемо дійти висновку, що особа не 

може бути допущена до роботи без укладання трудового договору, що 

оформлений наказом або розпорядженням власника чи уповноваженого ним 

органу. Після укладення такого договору в обов’язковому порядку необхідно 

повідомити центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення 

формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття 

працівника на роботу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 

[90]. Права відмовитись від нарахування собі заробітної плати засновник, який 

має намір виконувати функції директора на підприємстві, права не має.  

Таким чином, проаналізувавши норми законодавства України, можемо 

дійти висновку, що особа, яка здійснює функції директора на підприємстві, 

обов’язково має укласти трудовий договір, отримувати заробітну плату, а 

роботодавець у такому випадку зобов’язаний сплачувати на користь 

директора єдиний внесок на загальнообов’язкове держане соціальне 

страхування.  

З метою зменшення кількості спорів щодо цієї ситуації та уникнення 

несплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування засновниками, що одночасно є директорами, вважаємо, що 

норма, яка чітко встановлює правило нарахування, обчислення та сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, має 

бути встановлена нормами Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Зокрема, 

враховуючи той факт, що базою нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у більшості випадків є 
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сума нарахованої заробітної плати та сума нарахованої винагороди за 

цивільно-правовими договорами, вважаємо, що законодавцю необхідно 

закріпити на нормативно-правовому рівні правило, згідно з яким особами – 

учасниками юридичних осіб, які є власниками майна (учасники, члени, 

засновники) юридичних осіб, якщо такі особи не є одночасно найманими 

працівниками у таких юридичних особах, єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування не сплачується.  

Вважаємо, така позиція є повністю такою, що відповідає загальним 

принципам нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні. 

Ще однією особливістю нарахування страхових внесків у Республіці 

Білорусь є їх об’єкт. Так, у Білорусії об’єктами для нарахування обов’язкових 

страхових внесків є перелічені нижче. 

1. Для роботодавців і працюючих громадян – виплати всіх видів у 

грошовій та (або) натуральній формі, що нараховані на користь працюючих 

громадян по всіх підставах незалежно від джерела фінансування, включаючи 

винагороди за цивільно-правовими договорами, крім передбачених переліком 

виплат, на які не нараховуються страхові внески в бюджет фонду, що 

затверджується Радою Міністрів Республіки Білорусь, але не вище 

п’ятикратного розміру середньої заробітної плати працівників у Республіці за 

місяць, попередній місяць, за який сплачуються обов’язкові страхові внески, 

якщо інше не передбачено Президентом Республіки Білорусь.  

2. Для фізичних осіб, які самостійно сплачують страхові внески – 

об’єкт нарахування страхових внесків визначається самими платниками, 

однак не менше суми розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої та 

проіндексованої відповідно до законодавства.  

При цьому варто звернути увагу на те, що законодавець Білорусії 

використовує правильну, на нашу думку, термінологію,  а саме: «об’єкт 

нарахування страхових внесків». Це питання уже було розглянуто та 

викладено у підрозділах дисертаційного дослідження, що стосуються 
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елементів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Разом із тим, потрібно звернути увагу на одну кардинальну 

відмінність між визначенням об’єкта нарахування страхових внесків у 

Республіці Білорусь та Україні. Так, об’єктом нарахування страхових внесків 

у Республіці Білорусь є не тільки доходи, що мають грошовий характер, а й 

доходи у натуральній формі. Таким чином, виключно грошовий характер, 

яким наділений об’єкт нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування в Україні, є незастосовним у повному обсязі 

до об’єкта нарахування страхових внесків у Білорусії.  

Водночас розмір страхових внесків також має нижню межу. Так, 

платники страхових внесків у Білорусії (навіть у разі відсутності у них об’єкта 

нарахування таких страхових внесків) зобов’язані сплатити до фонду 

соціального страхування суму, не мешу ніж добуток мінімальної заробітної 

плати та ставки страхового внеску, що застосовний до кожної окремої групи 

платників страхових внесків. 

 Окрім того, вважаємо за необхідне звернути увагу на той факт, що 

навантаження зі сплати страхових внесків у Республіці Білорусь значно 

більше порівняно з Україною. Зокрема, роботодавці сплачують 28 відсотків 

бази нарахування страхових внесків, роботодавці, які зайняті виробництвом 

сільськогосподарської продукції, сплачують страхові внески за ставкою у 

24 відсотки, самозайняті особи також зобов’язані сплатити до фонду 

соціального страхування 29 відсотків визначеного самостійно доходу (але не 

менше 29 відсотків розміру мінімальної заробітної плати), з заробітних плат 

працюючих фізичних осіб відраховується 1 відсоток доходу.  

Таким чином, роботодавці у Білорусії сплачують як страхові внески 28 

відсотків бази нарахування страхових внесків за власний рахунок та 

утримують із доходу працівника 1 відсоток такого доходу, що становить 29 

відсотків розміру доходу працівника (як у грошовій, так і в натуральній 

формах), що на 7 відсотків вище від нині діючої ставки єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні. Саме тому, 



 173 

вважаємо, що підхід білоруського законодавця у частині визначення об’єкта 

нарахування страхових внесків і ставок страхових внесків немає необхідності 

відображати у чинному законодавстві України.  

Загалом аналіз ставок страхових внесків, що сплачуються 

роботодавцями та працівниками, дають змогу підсумувати, що страхові 

платежі у більшості світових країн сплачуються як роботодавцями [118], так і 

найманими працівниками [116], що, на нашу думку, є абсолютно 

справедливим. Окрім того, у більшості світових країн страхові внески 

сплачуються і особами, які провадять діяльність аналогічно до українських 

фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну 

діяльність незалежно від факту отримання такими особами доходу.  
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Висновки до розділу 3 

 

Аналіз законодавства зарубіжних країн у частині нарахування, 

обчислення та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування дає змогу дійти висновку про існування більше ніж 

двох систем загальнообов’язкового державного соціального страхування – 

системи, що запроваджена Отто фон Бісмарком у Німеччині, та Беверіджем в 

Англії.  

Водночас світові системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування багато в чому подібні. 

Так, загальноприйнятим у світовій практиці є підхід, відповідно до якого 

страхові платежі сплачуються як роботодавцями, так і найманими 

працівниками; страхові платежі також сплачуються і особами, які провадять 

незалежну підприємницьку діяльність; у більшості світових юрисдикцій 

визначається максимальний розмір бази нарахування страхових внесків і 

мінімальні розміри самих страхових внесків. 

Аналіз світового законодавства, що регулює правовідносини у частині 

нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, надав можливість 

визначити шляхи вдосконалення аналогічного національного законодавства 

України шляхом запровадження найвдаліших норм іноземних нормативно-

правових актів. 

Мабуть, найбільш спірним є  питання сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування найманими 

працівниками. Справді, наразі наймані працівники є такими, що звільнені від 

обов’язку сплати страхового внеску за власний рахунок, що мало б позитивно 

відобразитися на рівні доходів найманих працівників в Україні.  

Разом із тим скасування обов’язку зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівниками фактично 

було заміщене збільшенням розміру ставки податку на доходи фізичних осіб 

із 15 до 18 відсотків та сплатою військового збору з доходів у вигляді 
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заробітної плати. На нашу думку, такий підхід негативно впливає на 

надходження до фондів соціального страхування в Україні та має бути дещо 

змінений. Пропонуємо тягар сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування розподілити між роботодавцем і працівником 

у співвідношенні 20 відсотків – за рахунок роботодавця, 2 відсотки 

утримуються роботодавцем із фонду оплати праці самого працівника. 

Вважаємо, що такий підхід є більш справедливим порівняно з нині діючим – 

сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування виключно роботодавцем, який при цьому не має права на 

отримання будь-яких страхових виплат на власний рахунок. Вважаємо, що 

такий підхід більше стимулюватиме роботодавців до виплати заробітних плат 

офіційно без приховування доходів своїх найманих працівників.  

У результаті аналізу зарубіжного досвіду, зокрема досвіду Німеччини, 

можемо дійти висновку, що розподілення тягаря зі сплати страхових внесків 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування позитивно 

відображається на наповненні фондів коштів, із яких здійснюються виплати у 

разі настання страхових випадків, і стимулює роботодавців здійснювати 

прозорі виплати. Разом із тим потрібно вказати, що такий підхід, на нашу 

думку, має бути інтегрований до національного законодавства України лише 

разом зі зменшенням розміру ставки податку на доходи фізичних осіб в 

Україні. 

Національне законодавство України також потребує модернізації у 

частині платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування – фізичних осіб з точки зору визнання факту належності фізичних 

осіб до переліку роботодавців, тобто у разі укладання трудових договорів між 

фізичною особою та іншою фізичною особою, які при цьому не є 

зареєстрованими фізичними особами – підприємцями чи особами, які 

провадять незалежну професійну діяльність. Вважаємо, що фізичні особи 

мають бути внесені до переліку платників єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування – роботодавців, адже за 
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рахунок таких договорів фонди соціального страхування отримають 

додаткову статтю доходів. Аналіз іноземного законодавства щодо сплати 

страхових внесків також дав змогу сформувати підхід, що стосується сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в 

Україні. На нашу думку, обов’язок сплачувати єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – 

підприємцями в Україні є абсолютно справедливим, адже такі особи, у разі 

сплати страхового внеску, мають право на отримання страхових виплат у разі 

настання страхового випадку, а також, що є не менш важливим – таким особам 

нараховується страховий стаж, важливість якого не може бути переоцінена із 

запровадженням в Україні пенсійної реформи. Однак задля зменшення 

навантаження на фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі 

оподаткування пропонуємо відкоригувати для них розміри мінімальних 

страхових внесків за відсутності у них доходу протягом місяця (місяців) 

звітного року або наявності доходу, що є меншим від розміру мінімальної 

заробітної плати у розрахунку на місяць. Так, пропонуємо для фізичних осіб – 

підприємців, які є платниками єдиного податку першої та другої груп 

запровадити розмір мінімального внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у розмірі 50 відсотків загального розміру мінімального 

страхового внеску. В свою чергу, для фізичних осіб – платників єдиного 

податку третьої групи, які протягом місяця (місяців) звітного року не 

отримували доходів, пропонуємо розмір мінімального внеску встановити на 

рівні 80 відсотків загального розміру мінімального страхового внеску в 

Україні. Зауважимо, що запровадження такого підходу потребує також 

внесення змін до інших нормативно-правових актів України, що регулюють 

порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також змін 

потребуватиме форма звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  
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Можливим також убачається варіант зміни підходу до визначення 

максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Досить вдалим є, на 

наш погляд, приклад Російської Федерації, де максимальна величина бази 

нарахування страхових внесків визначається у розрахунку на рік, а не 

помісячно. Вважаємо, що встановлення визначення бази нарахування єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розрахунку 

на рік наростаючим підсумком досить позитивно відобразиться на простоті 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  

Досліджуючи іноземне законодавство та порівнюючи його з 

національним законодавством України у частині нарахування, обчислення та 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, можемо справедливо підсумувати, що нормативно-правове 

регулювання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в Україні потребує вдосконалення та поліпшення. Однак 

справедливим, на нашу думку, є визнання того, що українське законодавство 

у частині нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та й сама система 

загальнообов’язкового державного соціального страхування має низку 

переваг порівняно з іноземними юрисдикціями.  

По-перше, в Україні встановлено консолідований платіж – єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що значно 

спрощує сплату страхових платежів, подачу звітності щодо сум нарахованих і 

сплачених страхових платежів та адміністрування страхових платежів із боку 

уповноважених органів.  

По-друге, об’єктом нарахування страхового внеску в Україні є 

виключно доходи у вигляді заробітних плат і виплат за цивільно-правовими 

договорами, будь-які інші доходи та доходи у натуральній формі не 
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визнаються об’єктами нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування.  

По-третє, ставка страхових внесків порівняно з іншими європейськими 

країнами є досить низькою, що позитивно відображається на наповненні 

фондів соціального страхування. Окрім того, національне законодавство 

України також передбачає низку пільг щодо сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за окремих категорій 

осіб.  

Зважаючи на викладене,  доходимо висновку, що правове регулювання 

сплати внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

потребує вдосконалення, однак, порівнюючи вітчизняну систему з 

іноземними, можемо також зазначити, що вона має низку позитивних 

відмінних ознак.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено узагальнення та запропоновано вирішення 

конкретного наукового завдання, що полягало у дослідженні правового 

регулювання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в Україні. 

Проведений комплексний аналіз теоретичних і практичних аспектів  

правового регулювання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування надає можливість зробити викладені нижче висновки, 

рекомендації та пропозиції.  

1. Соціальне забезпечення і соціальне страхування як інститути 

соціального страхування беруть свій початок ще зі Стародавнього Риму. На 

території України перші ознаки зародження соціального страхування були 

помічені за часів Київської Русі та правління князя Володимира Великого.  

2. Аналіз історичних джерел і нормативно-правових актів дав змогу 

дійти висновку, що законодавство у частині регулювання правовідносин 

загальнообов’язкового державного соціального страхування активно 

змінювалося з розвитком суспільних відносин і формуванням держави, що 

тепер наділена соціальною спрямованістю.  

3. Законодавство з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування зазнавало постійних змін і протягом часів існування 

вже незалежної України. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування було запроваджено як консолідований внесок лише в 

2010 році, а обов’язок зі сплати з’явився із початком 2011 року. Разом із тим 

довготривалий розвиток інституту єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, на жаль, не призвів до остаточної 

визначеності стосовно належності правовідносин щодо нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування до фінансових правовідносин, належності коштів від 
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сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування до складових елементів публічних доходів України та, 

відповідно, належності інституту єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування до предмета правового регулювання 

фінансового права України.  

4. Поняття «публічні доходи», безумовно, ширше ніж поняття 

«державні доходи». Поняттям публічні доходи охоплено всі кошти,  що 

надходять до того чи іншого фонду коштів із метою подальшого використання 

таких коштів на задоволення публічного інтересу. Категорія публічних 

доходів не прив’язана до форми власності набувача коштів, а отже, вона 

охоплює собою надходження до державного бюджету, місцевих бюджетів 

та/або централізованих позабюджетних фондів коштів. Таким чином, можна 

стверджувати, що категорія публічних доходів включає в себе державні 

доходи, доходи до місцевих бюджетів, а також доходи до централізованих 

фондів коштів, які спрямовуються на забезпечення публічного інтересу 

суспільства. 

5. Надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування спрямовуються державою на забезпечення 

виконання її завдань і функцій як держави соціальної за рахунок фондів коштів 

соціального страхування України, зокрема, забезпечується публічний інтерес 

українського суспільства.  

6. Правовідносини щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування наділені всіма 

специфічними ознаками фінансових правовідносин: виникають на підставі 

фінансової діяльності держави; урегульовані нормами фінансового права 

економічні відносини; виникають, змінюються і припиняються у процесі 

мобілізації, розподілу та використання централізованих і децентралізованих 

фондів коштів; мають державно-владний характер; наділені майновим 

характером правовідносин.  
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Отже, можна підсумувати, що єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування є складовим елементом публічних доходів 

України. Крім того, правовідносини щодо нарахування, обчислення та сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

наділені всіма специфічними ознаками фінансово-правових відносин. Це  

уможливлює формування висновку про те, що інститут єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування може розглядатися як 

інститут фінансового права України.  

7. Провівши аналіз спільних і відмінних ознак єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку, можемо 

визначити такі їхні спільні ознаки: обов’язковість сплати; публічність; 

законність; грошовий характер; регулярність сплати. 

Водночас єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування і податок відрізняють: 

– надходження до різних фондів коштів. Так, податкові надходження 

акумулюються у Державному бюджеті України та бюджетах інших рівнів. 

Надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування акумулюються виключно у фондах 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

– наявність і відсутність цільового характеру використання. Як уже було 

з’ясовано, надходження від сплати податків не наділені ознакою їх цільового 

використання. Кошти акумулюються у бюджетах різних рівнів і 

спрямовуються на абстрактні витрати. При цьому кошти, що надійшли від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, мають цільовий характер і спрямовуються виключно на покриття 

страхових випадків, чітко визначених законодавством України;  

– безумовність платежу є ознакою, що цілковито притаманна податку, 

однак повною мірою не відображена у єдиному внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування.  
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Таким чином, на підставі проведеного досліджено було виокремлено 

такі ознаки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування: 

– консолідованість;  

– надходження коштів від сплати до системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування; 

– обов’язковість; 

– грошовий характер; 

– регулярність; 

– неналежність до податкової системи України; 

– неможливість акумулювання у Державному бюджеті України чи 

бюджетах інших рівнів; 

– публічність; 

– законність. 

На нашу думку, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування має достатню кількість характерних ознак, які дають 

змогу відокремити його від податкових платежів в Україні.  

8. На основі проведеного аналізу можемо стверджувати, що 

включення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування до податкової системи України в сучасниз реаліях призведе до 

спустошення та дефіциту фондів соціального страхування і, як наслідок, 

унеможливить реалізацію держави себе як держави соціальної, для якої 

людина, її життя та здоров’я є найбільшою соціальною цінністю.  

9. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування як обов’язковий платіж, що справляється до відповідних 

позабюджетних фондів коштів, має характеризуватися закріпленими на 

нормативному рівні його складовими елементами. Під складовими 

елементами у цьому випадку потрібно розуміти основні принципи, норми, 

категорії та визначення, закріплення яких є обов’язковими для виникнення 

обов’язку з нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску.  
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10. Категорію «елементи єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» не визначено ані на нормативному, ані на 

доктринальному рівнях. При цьому, вважаємо, що формування дефініції 

поняття «елементи єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» спричинить надалі наукову дискусію, що стане поштовхом до 

подальшого всебічного та ґрунтовного дослідження категорії єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на доктринальному 

рівні та надасть можливість більш глибокого пізнати правову природу єдиного 

внеску на загальнообов’якове державне соціальне страхування. 

11. У межах дослідження, результати якого відображено у Розділі 2 

«Елементи єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», було виокремлено поняття елементів єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування та безпосередньо 

визначено перелік таких складових елементів.  

12. На нашу думку, під поняттям «елементи єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» необхідно розуміти 

його складові частини, визначені та закріплені законом, що врегульовує 

правовідносини у частині нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

13. Враховуючи сформульовану в результаті дослідження дефініцію 

поняття «елементи єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», визначено перелік складових елементів єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, до яких, на нашу думку, 

належать перелічені нижче. 

1. Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

2. Об’єкт нарахування.  

3. База нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 
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4. Ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

5. Порядок та строки обчислення і сплати ЄСВ. 

6. Звітний період. 

7. Строк та порядок подання звітності з ЄСВ. 

8. Пільги та порядок їх застосування.  

14. У межах дослідження кожного з таких складових елементів 

виявлено низку прогалин у чинному законодавстві України, що регулює 

правовідносини у частині нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Зокрема, для усунення прогалини у вигляді відсутності легальної 

дефініції поняття «фізична особа – підприємець» для цілей нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у нормах спеціального законодавства України 

запропоновано статтю 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» доповнити пунктом 

такого змісту: «фізичною особою – підприємцем – платником єдиного 

соціального внеску, є фізична особа, яка у встановленому законодавством 

порядку здійснює самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик 

господарську діяльність з метою досягнення соціальних та економічних 

результатів. Порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними 

особами – підприємцями визначається цим Законом із урахуванням системи 

оподаткування, на якій перебуває така особа».  

15. Проаналізувавши судову практику в частині вирішення спорів, що 

стосуються звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями та 

членами фермерського господарства і виокремивши основні практичні 

проблеми у цій частині, пропонуємо абзац перший частини четвертої статті 4 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
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державне соціальне страхування викласти у такій редакції: «Особи, зазначені 

у пунктах 4 та 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати єдиного 

внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, 

або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують 

відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Особи, які отримують 

інші види пенсії та/або соціальної допомоги зобов’язані сплачувати єдиний 

внесок на загальних підставах. У разі помилкової сплати такими особами сум 

єдиного соціального внеску, за себе, помилково сплачені кошти підлягають 

поверненню у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну податкову та митну політику. 

Доповнити частину четверту статті 4 абзацом другим такого змісту: 

«Особи, зазначені у пункті 51 частини першої цієї статті, звільняються від 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з 

інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують 

відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути 

платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у 

системі загальнообов’язкового державного соціального страхування».  

16. Задля зменшення тиску на фізичних осіб – підприємців на 

загальній системі оподаткування запропоновано запровадити систему, за якої 

фізичні особи – підприємці на загальній і спрощеній системах оподаткування 

матимуть право на перерву у сплаті єдиного соціального внеску протягом 

двох календарних місяців.  

17. Запропоновано Прикінцеві та перехідні положення Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» доповнити пунктом такого змісту: «Фізичні особи –

підприємці (зокрема й ті, які обрали спрощену систему оподаткування) у разі 

відсутності доходу від підприємницької діяльності протягом місяця (місяців) 
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звітного року мають право на одноразове звернення до контролюючих органів 

з заявою довільної форми про призупинення сплати єдиного соціального 

внеску на період двох календарних місяців – «відпустка від сплати ЄСВ». 

Протягом такого періоду фізична особа – підприємець матиме змогу оцінити 

ризики та вигоду від подальшого здійснення підприємницької діяльності. 

Тобто фізична особа – підприємець зможе прийняти рішення щодо 

продовження здійснення підприємницької діяльності та сплати єдиного 

соціального внеску незалежно від факту наявності чи відсутності доходу від 

підприємницької діяльності або щодо припинення підприємницької діяльності 

та реєстрації факту її припинення шляхом звернення до державного 

реєстратора. Запровадження такої системи потребуватиме також внесення 

змін і до інших нормативно-правових актів, зокрема до статті 191 Податкового 

кодексу України «Функції контролюючих органів» такою нормою: 

«Приймають рішення щодо задоволення чи відхилення заяви про надання 

відпустки від сплати ЄСВ». 

18. Досліджено особливості соціального страхування та сплати ЄСВ 

головами фермерських господарств. За результатами такого дослідження було 

сформовано висновок, що нинішній стан нормативного регулювання 

нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування членами та головами фермерських 

господарств допускає неоднакове, суперечливе тлумачення норм у цій 

частині. У зв’язку з цим запропоновано пункт 51 частини першої статті 4 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» викласти зі змінами у такій редакції: «члени 

фермерського господарства та його голова, якщо вони не належать до осіб, які 

підлягають страхуванню на інших підставах». 

19. У межах дослідження, викладеного у підрозділі 2.2 цього 

дисертаційного дослідження, сформульовано дефініцію поняття «звітний 

період» для цілей єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Отже, звітний період – це проміжок часу (місяць або рік), 
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протягом якого у платника виникають об’єкти нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (або проміжок часу, в 

якому платник єдиного соціального внеску зобов’язаний нарахувати ЄСВ  

відповідно до норм Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування») і за який платник 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

зобов’язаний подати звіт до контролюючих органів.  

20. Дослідження порядку формування та подання звітності щодо суми 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування дало змогу дійти висновку про відсутність необхідності у нормі, 

що встановлює обов’язок платників податків у разі подання звітності стосовно 

сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування засобами поштового зв’язку здійснювати поштове відправлення, 

яке містить сам звіт, не пізніше десяти днів до граничної дати подання 

звітності. На нашу думку, ця норма не тягне за собою будь-яких юридичних 

наслідків, адже звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі подання через 

оператора поштового зв’язку вважається таким, що поданий саме у день його 

отримання оператором поштового зв’язку, а не органом доходів і зборів.  

21. Камеральні та документальні перевірки платників єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування проводяться  

відповідно до норм Податкового кодексу України. Разом із тим норми 

податкового законодавства, що визначають предмет проведення камеральних 

перевірок, не вказують у переліку перевірку правильності даних, 

відображених у звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У зв’язку з цим, 

вважаємо, що норма статті 75 Податкового кодексу України має бути 

викладена у редакції, що включає в себе право проведення камеральних 

перевірок щодо платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та звітності з єдиного соціального внеску. Наприклад, 
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норму підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України 

пропонуємо викласти у наступній редакції: «Камеральною вважається 

перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на 

підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника 

податків, звітах щодо сум нарахованого єдиного внеску та даних системи 

електронного адміністрування податку на додану вартість (даних 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються 

рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану 

вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних 

декларацій), а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних 

системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту 

етилового». 

22. Аналіз іноземного законодавства у частині нарахування, 

обчислення та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове держане 

соціальне страхування дав змогу дійти висновку про існування більше ніж 

двох систем загальнообов’язкового державного соціального страхування – 

системи, що запроваджена Отто фон Бісмарком у Німеччині, та Беверіджем у 

Англії.  

Разом із тим світові системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування багато в чому подібні.  

Так, загальноприйнятим у світовій практиці є підхід, відповідно до якого 

страхові платежі сплачуються як роботодавцями, так і найманими 

працівниками; страхові платежі також сплачуються і особами, які провадять 

незалежну підприємницьку діяльність; в більшості світових юрисдикцій 

визначається максимальний розмір бази нарахування страхових внесків і 

мінімальні розміри самих страхових внесків. 

Аналіз світового законодавства, що регулює правовідносини у частині 

нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, дав змогу визначити 

шляхи вдосконалення аналогічного національного законодавства України 
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шляхом запровадження найвдаліших норм іноземних нормативно-правових 

актів. 

23. Мабуть, найбільш спірним є  питання сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування найманими 

працівниками. Справді, наразі наймані працівники є такими, що звільнені від 

обов’язку сплати страхового внеску за власний рахунок, що мало б позитивно 

відобразитися на рівні доходів найманих працівників в Україні. Водночас 

скасування обов’язку зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування працівниками фактично було заміщене 

підвищенням ставки податку на доходи фізичних осіб з 15 до 18 відсотків та 

сплатою військового збору з доходів у вигляді заробітної плати. На нашу 

думку, такий підхід негативно впливає на надходження до фондів соціального 

страхування в Україні  та має бути дещо змінений. Пропонуємо тягар сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

розподілити між роботодавцем і працівником у співвідношенні 20 відсотків – 

за рахунок роботодавця, 2 відсотки утримується роботодавцем з фонду оплати 

праці самого працівника. Вважаємо, що такий підхід є більш справедливим  

порівняно з нині діючим – сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування виключно роботодавцем, який при цьому не 

має права на отримання будь-яких страхових виплат на власний рахунок. 

Вважаємо, що такий підхід більше стимулюватиме роботодавців до виплати 

заробітних плат офіційно без приховування доходів своїх найманих 

працівників. Зарубіжний досвід, зокрема досвід Німеччини, надає можливість 

дійти висновку, що розподілення тягаря зі сплати страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування позитивно 

відображається на наповненні фондів коштів, із яких здійснюються виплати у 

разі настання страхових випадків, і стимулює роботодавців здійснювати 

прозорі виплати. Разом із тим варто вказати, що такий підхід, має бути 

інтегрований до національного законодавства України лише разом зі 

зменшенням ставки податку на доходи фізичних осіб в Україні. 
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24. Національне законодавство України також потребує модернізації 

у частині платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування – фізичних осіб із точки зору визнання факту 

належності фізичних осіб до переліку роботодавців. Тобто у разі укладання 

трудових договорів між фізичною особою та іншою фізичною особою, які при 

цьому не є зареєстрованими фізичними особами – підприємцями чи особами, 

які провадять незалежну професійну діяльність. Вважаємо, що фізичні особи 

мають бути внесені до рядів платників єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування – роботодавців, адже за рахунок таких 

договорів фонди соціального страхування отримають додаткову статтю 

доходів. Аналіз іноземного законодавства щодо сплати страхових внесків 

також дав змогу сформувати підхід, що стосується сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні. На нашу 

думку, обов’язок сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування фізичними особами – підприємцями в Україні є 

абсолютно справедливим, адже такі особи у разі сплати страхового внеску 

мають право на отримання страхових виплат у разі настання страхового 

випадку, а також, що є не менш важливим, таким особам нараховується 

страховий стаж, важливість якого не може бути переоцінена з запровадженням 

в Україні пенсійної реформи. Однак задля зменшення навантаження на 

фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі оподаткування пропонуємо 

відкоригувати для них розміри мінімальних страхових внесків у випадку 

відсутності у них доходу протягом місяця (місяців) звітного року або 

наявності доходу, що є меншим від розміру мінімальної заробітної плати у 

розрахунку на місяць. Так, пропонуємо для фізичних осіб – підприємців, які є 

платниками єдиного податку першої та другої груп, запровадити розмір 

мінімального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

у розмірі 50 відсотків загального розміру мінімального страхового внеску. В 

свою чергу, для фізичних осіб – платників єдиного податку третьої групи, які 

протягом місяця (місяців) звітного року не отримували доходів, пропонуємо 



 191 

розмір мінімального внеску встановити на рівні 80 відсотків загального 

розміру мінімального страхового внеску в Україні. Зауважимо, що 

запровадження такого підходу потребує також внесення змін до інших 

нормативно-правових актів України, що регулюють порядок нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, а також змін потребуватиме форма звітності щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  

25. Можливим також убачається варіант зміни підходу до визначення 

максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Досить вдалим є 

приклад Російської Федерації, де максимальна величина бази нарахування 

страхових внесків визначається у розрахунку на рік, а не помісячно. 

Вважаємо, що встановлення визначення бази нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розрахунку на рік 

наростаючим підсумком досить позитивно відобразиться на простоті 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  

26. Досліджуючи іноземне законодавство та порівнюючи його із 

законодавством України у частині нарахування, обчислення та сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, можемо 

справедливо підсумувати, що нормативно-правове регулювання єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні 

потребує вдосконалення та поліпшення. Однак справедливим, на нашу думку, 

є визнання того, що українське законодавство у частині нарахування, 

обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та й сама система загальнообов’язкового державного 

соціального страхування має низку переваг порівняно з іноземними 

юрисдикціями. По-перше, в Україні встановлено консолідований платіж – 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що 
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значним чином спрощує сплату страхових платежів, подання звітності щодо 

сум нарахованих і сплачених страхових платежів та адміністрування 

страхових платежів із боку уповноважених органів. По-друге, об’єктом 

нарахування страхового внеску в Україні є виключно доходи у вигляді 

заробітних плат і виплат за цивільно-правовими договорами, будь-які інші 

доходи та доходи у натуральній формі не визнаються об’єктами нарахування 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. По-

третє, ставка страхових внесків порівняно з іншими європейськими країнами 

є досить низькою, що позитивно відображається на наповненні фондів 

соціального страхування. Окрім того, національне законодавство України 

також передбачає низку пільг щодо сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за окремих категорій 

осіб. Усе це надає нам можливість підсумувати, що правове регулювання 

сплати внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

потребує вдосконалення, однак, порівнюючи вітчизняну систему з 

іноземними, можемо також зазначити, що вона має низку позитивних 

відмінних ознак.  
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Електронне науково-практичне фахове видання. №40, 2017. C. 29-35. 

3. Головацька А.К. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування як складовий елемент публічних доходів України. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 4/2018. C. 119-

121. 

4. Головацька А.К. Основні особливості визначення бази 

нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Приватне та публічне право. №3. 2019. С. 78-81. 

5. Головацька А.К. Щодо питання належності єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування до системи публічних 

доходів України. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий 

електронний журнал» №4/2019. C. 106-108. 

Тези наукових доповідей: 

6. Головацька А.К. Місце єдиного соціального внеску в системі 

публічних доходів. Проблеми теорії фінансового права в сучасний період, 

пам'яті Л. К. Воронової: матеріали IV Всеукраїнського науково-практичного 
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круглого столу (м. Київ, 28.11.2016 р.) / Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка; за ред. І С. Гриценка, Н. Ю. Пришви, А. О. Монаєнка. 

Запоріжжя: КПУ, 2017. С. 25-26.  

7. Головацька А.К. Єдиний соціальний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податок: спільні та 

відмінні риси. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених. 19 травня 2017 року. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. C. 148-150. 

8. Головацька А.К. Перспективи застосування Україною світового 

досвіду сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» 18 травня 2018 

року/ Редкол.: докт. юрид. наук., проф. І. С. Гриценко (голова), канд.. юрид. наук 

І. С. Сахарук (відп. ред..) та ін. Київ, 2018. Т. І. С.328-329. 

9. Головацька А.К. Проблема визначення елементів єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями 

розвитку сучасної юридичної науки» 20-21 вересня 2019 року. Асоціація 

аспірантів-юристів. Харків. С.35-36. 

Публікації, які додаткового висвітлюють наукові результати дисертації: 

10. Головацька А.К. Особливості нарахування та сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адвокатами 

України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Право як 

ефективний суспільний регулятор». Західноукраїнська організація «Центр 

правничих ініціатив». 16-17 лютого 2018 року. Львів. C. 71-72. 

11. Головацька А.К. Джерела правового регулювання єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями 

розвитку сучасної юридичної науки». 20-21 вересня 2019 року. Асоціація 

аспірантів-юристів. Харків. C. 36-38. 
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ДОДАТОК 2 

 

Апробація результатів дослідження. Висновки, положення і рекомендації, 

обґрунтовані у процесі підготовки дисертаційного дослідження, обговорювалися 

на п’яти наукових заходах: IV Всеукраїнському науково-практичному круглому 

столі «Проблеми теорії фінансового права в сучасний період, пам'яті 

Л.К. Воронової» (м. Київ, 28 листопада 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 

2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Право як ефективний суспільний 

регулятор» (м. Львів, 16-17 лютого 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки» (м. 

Харків 20-21 вересня 2019 р.).  
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